
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Вченої ради  

Львівської національної академії мистецтв 

від 29 травня 2019 р. 

 

Присутні:   33 з 44 членів Вченої ради. 

Порядок денний: 

 

1. Організація освітнього процесу на 2019/20 н.р. 

Відповідальні: перший проректор Р.Патик. 

 

2. Сучасна мистецька освіта: проблеми і парадокс. 

Відповідальні: завідувач кафедри. ХК О.Голубець. 

 

3. Атестаційна справа щодо присвоєння вченого звання професор. 

Відповідальні: учений секретар З. Тканко. 

 

4. Відкриття заочної форми навчання для здобувачів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня ступеня «доктор філософії». 

Відповідальні: перший проректор Р. Патик. 

Різне. 

 

Одрехівський В.В., представив гостей засідання – співголову канадського фонду 

Володимира Кузя п. Віру Маланчій та Богдана Колоса (м. Тронто, Канада). 

Пані В. Маланчій висловила подяку Академії за співпрацю з фондом Володимира 

Кузя та коротко озвучила історію заснування даної премії. 

За відмінне навчання, активну громадську діяльність та успіхи в науково-творчій 

роботі п. В. Маланчій вручила сертифікати і грошові премії цьогорічним лауреатам, 

студентам ЛНАМ: Л. Смакові, Є. Зеленові, Д. Артимуку, В. Круку.  

 

Голова ВР, ректор В. Одрехівський з нагоди ювілею привітав та вручив відзнаки 

ЛНАМ працівникам академії: Значок ЛНАМ – Дворник Ю., Разінкові Л., Угрину Ю., 

Грамоти ЛНАМ – Кметику І., Ході І. Урочисто вручено атестат про здобуття вченого 

звання професора – Гурмаку В.М. 

На засіданні присутні представники з Сичуанської академії молодих 

мистецтв………….. 

В. Одрехівський. Коротко озвучив про співпрацю між ЛНАМ та Академією 

молодих мистецтв КНР та мету даного візиту. Висловлено надію про продовження 

співпраці та можливість викладачів ЛНАМ викладати в партнерському навчальному 

закладі. 

 

В. Одрехівський. Оголосив порядок денний. 

Присутні погодили порядок денний.  

 

І. СЛУХАЛИ: 

Організація освітнього процесу на 2019/20 н.р. 

Р. Патик. Про графіку освітнього процесу, конкретних дат та змін. Норми 

навантаження встановлені відповідно до чинного законодавства. Навчальні плани від 

підрозділів подані вчасно. Термін навчання за ОР «магістр» – 1 рік 4 місяці, для 

вступників 2019р. Щодо проблем, які виникають під час розроблення дисциплін 

«Вільного вибору». Щодо змін до Положення «Про організацію освітнього процесу», 

згідно протоколу №4 засідання НМР ЛНАМ від 27.05.2019р. 



В. Одрехівський. Винесено на голосування Положення «Про організацію 

освітнього процес у ЛНАМ». 

Голосування: 

«за»  – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: затвердити зі змінами Положеня «Про організацію освітнього 

процесу у ЛНАМ». 

 

В. Одрехівський. Винесено на голосування Графік освітнього процесу на 

2019/2020н.р. 

Голосування: 

«за» - 33 

«проти» – нема 

«утрималися» – нема 

УХВАЛИЛИ: затвердити Графік освітнього процесу на 2019/2020 н.р. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Атестаційні справи щодо присвоєння вченого звання професор. 

З. Тканко. Представлено атестаційну справу Г. Новоженець-Гаврилів, 

претендента на вчене звання професора. Коротко зачитано основні характеристики 

кандидата. Наголошено, що атестаційна справа відповідає критеріям для подання на 

присудження вченого звання. 

Кандидатуру на присвоєння вченого звання професора погодили внести у списки 

для таємного голосування. 

Обрано лічильну комісію для таємного голосування у складі: К. Нікітенко (голова 

лічильної комісії), В. Микитюк, М. Яриш (одноголосно). 

К. Нікітенко оголосив підсумки голосування. 

Результати голосування: 

«за» – 29                 «проти» – 4              «утрималися» – нема 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати на присвоєння вченого звання професор по кафедрі графічного 

дизайну ЛНАМ – Г. Новоженець-Гаврилів, враховуючи рекомендацію кафедри, 

Вченої ради ЛНАМ та результати таємного голосування. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Сучасна мистецька освіта: проблеми і парадокс. 

О. Голубець. Мистецька освіта – це специфічна освітня сфера. У цивілізованій 

державі діячі культури і мистецтва є представниками найвищих прошарків еліти. Щодо 

важливості і доцільності існування закладів вищої освіти, оскільки потужна система 

освіти є показником високого розвитку країни, її загального культурного рівня. Про 

доречність проведення зрізів знань викладацького складу (дана методика застосовується 

в мистецьких закордонних закладах), проблему відсутності зв’язку між навчальним 

закладом і роботодавцем або споживачем «мистецького продукту». Звернено увагу на 

особливість діяльності мистецьких закладів, способу навчання в них та відбору 

абітурієнтів. Зменшення навчальних груп призводить до зменшення педагогічного 

навантаження. Про важливість подати мистецькій молоді те, що вона  очікує побачити в 

мистецькому навчальному закладі. Важливість правильно визначити тактику і стратегію 

провадження мистецької освіти. Запропоновано дані питання обговорити у формі 

круглих столів, факультетських рад. Щодо відсутності можливості впливати на рішення 

і вказівки МОНУ. 

Виступили: Р. Студницький, М. Бесага, І. Шумський. 



В. Одрехівський. Про важливість оновлення кафедри не віком, а досягненнями, 

своїми діями. Щодо важливості тісної співпраці з трьома мистецькими навчальними 

закладами, розробки механізму творчої аспірантури, спільної стратегії, згуртованості 

для визначення пріоритетів. 

 

IV. СЛУХАЛИ: 

Р. Патик. Ініціювання відкриття заочної форми навчання для здобувачів вищої 

освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня «доктор філософії». 

Обговорення даного питання. 

 

В. Одрехівський. Винесено на голосування. 

Результати голосування: 

«за» – одноголосно 

 

УХВАЛИЛИ: з метою відкриття заочної форми навчання для здобувачів вищої 

освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня «доктор філософії» внести зміни в 

розподіл ліцензійного обсягу та провести усі необхідні заходи. 

 

Різне. 

І. Гах. У зв’язку із ситуацію яка склалася  із пам’яткою архітектури в с. Славське, 

церквою Успення Пресвятої Богородиці, зачитано звернення до членів Вченої ради від 

Голови Ради Львівської облісної організації Українського товариства охорони пам’яток 

історії та культури. (Звернення додається) 

Р. Василик. Щодо підтримки даного звернення, та потрібності ширше 

висвітлювати дану проблему. 

 

Голосування: 

«за» – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: підтримати звернення Голови ради Львівської обласної організації 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Салюка А.З. щодо 

неправомірних вчинків отця А. Петришина та парафія церкви Успення Пресвятої 

Богородиці у Славську, з подальшим вирішенням на відповідному державному рівні із 

залученням церковних діячів та владних  культурологічних структур. 

 

Р. Патик. Про поновлення заочної форми навчання в аспірантурі. 

Результати голосування: 

«за» – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: підтримати поновленням заочної форми аспірантури в ЛНАМ. 

 

І. Гах. Про кандидатуру з числа аспірантів ІІ року навчання на здобуття 

академічної стипендії Президента України. 

Результати голосування: 

«за» – одноголосно 

«проти» – нема 

«утрималися» – нема 

УХВАЛИЛИ: Затвердити кандидатуру аспіранта ІІ року навчання Гаврилюка Бориса  

на здобуття академічної стипендії Президента України. 

 

І. Гах. Про уточнення теми аспіранта 2-го року навчання Бараняка Б.Р. Науковий 

керівник Цимбала Л.І., кандидат мистецтвознавства, доцент. Згідно протоколу засідання 

кафедри ІТМ № 15 від 15.05.2019р. 

 



Голосування: 

«за» – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему аспіранта 2-го року навчання Бараняка Б.Р. «Леттеренг в 

дизайні предметно-просторового середовища ХХ – початку ХХІ століття: творчі 

практики українських митців». Науковий керівник Цимбала Л.І., кандидат 

мистецтвознавства, доцент. 

 

Р. Яців. Про рекомендацію Вченою радою видань до друку: 

1. альбом-монографію «Геометричне коло Карла Звіринського» автор Б. Мисюга, 

викладач кафедри ММ, старший науковий співробітник НДС ЛНАМ. Згідно протоколу 

№15 засідання експертної ради науково-видавничої комісії ЛНАМ від 28.05.02019р. 

2. методичний посібник «Кузня: обладнання, інструменти» автор О. Боньковський, 

викладач кафедри ХМ. Згідно протоколу № 25 засідання кафедри ХМ від 20.05.2019р. 

 

Голосування: 

«за» – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку альбом-монографію «Геометричне коло Карла 

Звіринського» Б. Мисюги, викладач кафедри ММ, старший науковий співробітник НДС 

ЛНАМ та методичний посібник «Кузня: обладнання, інструменти» О. Боньковського, 

викладач кафедри ХМ. 

 

 

  

 

 

 

Голова Вченої  ради  Одрехівський В.В. 

 

 

 

 

 

 

Учений секретар             Тканко З.О. 

 

 

 

 


