
ПРОТОКОЛ № З 
засідання Вченої ради 

Львівської національної академії мистецтв 
від 29 листопада 2018 р.

Присутні: 36 з 44 членів Вченої ради.

Порядок денний:

1. Про підготовку до акредитації ЛНАМ і КІПДМ ЛНАМ.
Відповідальні: перший проректор Р. Патик, 

директор КІПДМ ЛНАМ Г. Юрчишин.

2. Факультет ДПМ: актуальний стан і перспективи.
Відповідальні: декан ф-ту ДПМ  Г. Кусько

З.Звіт аспірантів про роботу над науковими дослідженнями.
Відповідальні: проректор НР Р. Яців

4. Різне.

Голова ВР, ректор В. Одрехівський з нагоди ювілею оголосив подяку та вручив 
нагороди працівникам ЛНАМ: О. Боньковському, О. Звіру, А. Калішу.

Урочисто вручив посвідчення кандидата наук -  М. Бокотею, В. Одрехівському; 
аспірантам-випускникам Посвідчення, побажавши в подальшому успішного захисту 
дисертації.

В. Одрехівський. Погодив з присутніми порядок денний Вченої ради.

І. СЛУХАЛИ:
Про підготовку до акредитації ЛНАМ і КІПДМ ЛНАМ.
Р. Патик. Наголосила на основних питаннях, які виникають при підготовці до 

акредитації; інформації, яку потрібно доопрацювати окремим кафедрам.
Запропоновано до 04.12.2018р. сформувати акредитаційні справи і подати 

Першому проректору академії.
В. Одрехівський виніс на голосування дану пропозицію.
Голосування: «за» -  одноголосно.
УХВАЛИЛИ: до 04.12.2018р. сформувати і подати аредитаційні справи Першому 
проректору ЛНАМ Р.Патик.
Р. Патик. Про видання, рекомендовані Вченою радою ЛНАМ для навчального 

процесу, які еквівалентні посібникам і підручникам відповідно до мистецької специфіки 
закладу.

В. Одрехівський виніс на затвердження пропозицію.
Голосування: «за» -  одноголосно.
УХВАЛИЛИ: Для забезпечення освітнього процесу ЛНАМ, затвердити список 

видань, які прирівнюються до навчальних посібників і методичної літератури, 
відповідно до мистецького профілю закладу.



Г. Юрчишин. Коротко охарактеризувала стан справ щодо підготовки і 
формуванню акредитаційних справ ввіреного їй навчального закладу.

В. Одрехівський. Висловив вдячність комісії по акредитації за конструктивну 
працю та розуміння.

II. СЛУХАЛИ:
Факультет ДПМ: актуальний стан і перспективи.
Г. Кусько. Ознайомила присутніх з досягненнями, питаннями та проблемами, які 

виникають на факультеті ДПМ.
В. Одрехівський. Подякував за висвітлення даного питання, запропонував 

ознайомитися усім з виставкою кафедр факультету, яка презентуватиме підрозділ у 
НМ ім. А.Шептицького.

УХВАЛИЛИ: інформацію щодо факультету ДПМ прийняти до відома.
Виступили: О. Голубець. Про термінологію «декоративно-прикладне мистецтво», 

та проблеми, пов’язані з сучасним станом мистецтва. Щодо матеріально-технічної бази 
академії. Висловив пропозицію про повернення до назви «ужитково-прикладне 
мистецтво».

Р. Василик. Висловив пропозицію створити круглі столи для обговорення цілої 
низки питань.

СЛУХАЛИ:
Атестаційні справи щодо присвоєння вченого звання професор.
3. Тканко. Представила атестаційну справу В. Гурмака, претендента на вчене 

звання професор. Коротко зачитала основні характеристики кандидата. Наголосила, що 
атестаційна справа відповідає критеріям для подання на присудження вченого звання.

Виступили: І. Скакун. Висловив свою підтримку по кандидату.
Кандидатуру на присвоєння вченого звання професор погодили для таємного 

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

лічильної комісії), М. Бокотей, Ю. Новачинський (одноголосно).
К. Нікітенко оголосив підсумки голосування:
«за» -  34, «проти» — 2, «недійсних бюлетенів» -  немає);
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати на присвоєння вченого звання професор по кафедрі 

монументально-декоративної скульптури ЛНАМ -  Василя Гурмака, враховуючи 
рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та результати таємного голосування.

III. СЛУХАЛИ:
Звіт аспірантів про роботу над науковими дослідженнями.
Р. Яців. Щодо призначення наукового керівника і затвердження теми 

кандидатської дисертації Ху Сянь. Згідно протоколу №6 засідання кафедри ІТМ від 
29.11.2018р.

Голосування: «за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: Призначити науковим керівником кандидатської роботи Ху Сянь 

доктора мистецтвознавства, професора кафедри історії і теорії мистецтва Шмагала Р.Т. 
та затвердити тему «Костюм у сценографії китайського балету XX -  XXI століття: етапи 
формування, типологія, художні особливості».

Р. Яців. Про зміну керівника кандидатської дисертації здобувача наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавства Чжан Лу.



Голосування: «за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: затвердити керівником кандидатської дисертації здобувана

наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Чжан Лу керівника відділу 
аспірантури та докторантури ЛНАМ Гах І.С.

Р. Яців. Щодо призначення наукового керівника і затвердження теми 
кандидатської дисертації Вовчка В.

Голосування: «за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: Призначити науковим керівником кандидатської роботи Вовчка В. 

викладача кафедри історії і теорії мистецтва ЛНАМ Береговську Х.О. та затвердити 
тему «Малярство Любослава Гуцалюка: концепції форми та художньо-стилістичні 
особливості творів».

Р. Яців. Щодо затвердження теми докторської дисертації і призначення наукового 
консультанта докторської дисертації кандидата мистецтвознавства, докторанта Книш 
Б.В. Згідно витягу з протоколу засідання кафедри ІТМ від 25.10.2018р.

Голосування: «за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: Затвердити тему докторської дисертації Книш Б.В. «Гуцульське 

народне мистецтво XX століття (традиційне мистецьке явище та творення нової 
естетики)» і призначити науковим консультантом доктора мистецтвознавства, 
професора кафедри ІТМ Рибак 3.0.

Р. Яців. Щодо затвердження теми докторської дисертації кандидата 
мистецтвознавства, викладача кафедри сакрального мистецтва, докторанта ЛНАМ, 
Бакович О.І. Згідно витягу з протоколу засідання кафедри ІТМ від 20.09.2018р.

Голосування: «за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: Затвердити тему докторської дисертації Бакович О.І.: «Іконостаси 

церков Східного Опілля другої половини XVIII -  першої половини XIX ст.: художнього- 
стильові особливості».

Р. Яців. Щодо рекомендації до друку наукової монографії Косіва В. «Українська 
ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 рр».

Голосування: «за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: Підтримати та рекомендувати до друку наукову монографію Василя 

Косіва «Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 рр».

Голова Вченої ради В.В. Одрехівський

3.0. Тканко


