
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Вченої ради  

Львівської національної академії мистецтв 

від 26 вересня 2019 р. 

 

Присутні:   33 з 44 членів Вченої ради. 

Порядок денний: 

 

1. Стратегія та перспективні напрями розвитку освітньої, творчої, наукової та  

інноваційної діяльності Львівської національної академії мистецтв. 

1.1. Стратегія інтернаціоналізації Львівської національної академії мистецтв. 

Відповідальні: ректор В. Одрехівський. 

 

2. Інформація про результати вступної кампанії 2019 року у ЛНАМ.  

Відповідальний: відповідальний секретар Приймальної комісії А. Єфімова. 

 

3. Про діяльність підготовчих курсів у ЛНАМ. 

Відповідальні: відповідальна особа за  підготовчих курсів О. Якимова. 

 

4. Затвердження Положення про Відділ міжнародних зв’язків (нова редакція).  

Відповідальні: перший проректор Р.Патик. 

 

5. Затвердження вартості проживання в гуртожитку для пільгової категорії студентів 

ЛНАМ. 

Відповідальні: головний бухгалтер ЛНАМ Н.Шукатка. 

 

6. Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів ЛНАМ. 

Відповідальні: завідувач відділу аспірантури та докторантури І. Гах. 

 

8. Затвердження Плану роботи Вченої ради ЛНАМ на 2019-2020 н.р. 

Відповідальні:вчений секретар ЛНАМ З. Тканко. 

 

8. Інформація про перебіг проекту Creativ Spark у ЛНАМ. 

Відповідальні: завідувач кафедри ГД  П. Нагірний. 

 

9. Різне. 

 

На засідання запрошений Володимир Пилип’юк. 

 

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

ЛНАМ працівникам академії: Значок ЛНАМ – Кусько Г.Д, Івасюта О.М. Зачитано лист-

подяку щодо співпраці між Криворізьким економічним інститутом та кафедрою 

сакрального мистецтва ЛНАМ. Творчі роботи передані в експоцентр. 

В. Одрехівський. Оголосив порядок денний. 

Присутні погодили порядок денний.  

 

І. СЛУХАЛИ: 

Стратегія та перспективні напрями розвитку освітньої, творчої, наукової та  

інноваційної діяльності Львівської національної академії мистецтв. 

В. Одрехівський. Представлено основні стратегічні напрями розвитку освітньої, 

творчої та наукової діяльності ЛНАМ. Закцентовано увагу на: адаптації навчально-

педагогічного, науково-творчого комплексу ЛНАМ до загальних принципів стандартів 



європейської якості освіти. Наголошено на важливості забезпечення 

конкурентоспроможності випускників ЛНАМ. 

Звернено увагу на посилення ролі Навчально-методичної ради для постійного 

підвищення якості освіти; покращення умов навчання за якісно вищими стандартами 

творчості та побуту для студентів; розвиток і оновлення програм навчальних дисциплін 

«Рисунок», «Живопис», «Скульптура» та «Композиція». Зростання кількості педагогів із 

вченим та науковим званнями сприятиме постійному вдосконаленню професійного 

творчого та науково-методичного рівня педагогів. Вказано на важливість поглиблення 

та урізноманітнення тематики й напрямів наукових досліджень; удосконалення 

міждисциплінарного навчання через вибіркові дисципліни; вивчення і використання у 

навчально-освітньому та виховному процесі творів мистецтва та документальних 

артефактів; про перспективи розвитку Студентської галереї ЛНАМ. Зазначено на 

потребі розширення і поглиблення міжнародних зв’язків та співпраці із закордонними 

ЗВО, участь у програмах міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, 

докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками; 

утвердженні в колективі ЛНАМ пріоритету високих духовних цінностей, атмосфери 

взаємоповаги, толерантності, патріотизму та самовідданої творчої праці для студентів. 

Голосування: «за»  – 32, «проти» – нема, «утрималися» – 1 

УХВАЛИЛИ: затвердити Стратегію та перспективні напрями розвитку освітньої, 

творчої, наукової та інноваційної діяльності ЛНАМ. Текст додається. 

 

Стратегія інтернаціоналізації Львівської національної академії мистецтв. 

В. Одрехівський. Розроблена стратегія сприятиме формуванню додаткових 

можливостей в усіх напрямах діяльності ЛНАМ. Це спільна робота кожного 

структурного підрозділу, спрямована на зміцнення авторитету в освітньо-науковому, 

культурно-мистецькому міжнародному просторі ЛНАМ. Метою стратегії є 

впровадження заходів конкурентоспроможності, адаптація освітнього процесу у 

міжнародний освітній простір. Звернено увагу на основні напрями міжнародної 

діяльності ЛНАМ та визначено пріоритетні напрями інтернаціоналізації. 

Голосування: «за»  – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: затвердити стратегію інтернаціоналізації Львівської національної 

академії мистецтв. Текст додається. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформація про результати вступної кампанії 2019 року у ЛНАМ.  

А. Єфімова. Представила відеозвіт про проведення Вступної кампанії 2019р., 

прокоментувала  відповідні таблиці, графіки. Озвучила інформацію щодо аспірантури та 

іноземних громадян, зазначивши що Вступна кампанія пройшла згідно норм закону. 

Ознайомила присутніх з основними обов’язками, які виконувала Приймальна комісія. 

Під час Вступної кампанії на сторінці публікувалася вичерпна інформація про 

специфіку та перебіг вступної кампанії 2019 та оперативно оприлюднювалась на сайті 

ЛНАМ. Зазначила про складності проведення реєстрації абітурієнтів, про кількість 

місць державного замовлення тощо. 

Т. Янко. Щодо зменшення кількості місць для ОР «магістр». 

А. Єфімова. Згідно листа МОНУ кожного року ЛНАМ подає статистичні дані 

щодо даного ОР. 

В.Одрехівський. Висловив подяку всім працівникам Приймальної комісії і 

екзаменаторам. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.  

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Про діяльність підготовчих курсів у ЛНАМ. 



О. Якимова, відповідальна особа за підготовчі курси. 

Ознайомила присутніх з проведенням даних курсів. Наголосила на відкритті курсу 

«Мистецтвознавство». Прокоментувала питання ґрунтовної фахової підготовки для 

майбутніх абітурієнтів. Підготовчі курси можуть проходити в 2 етапи: річний та 

піврічний. Станом на вересень подано загалом 50 заяв. Планується відкриття річного 

інтенсивного курсу та консультативного – для осіб, що проживають за межами Львова. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

 

Ю. Новачинський, керівник відділу видавництва та інформації. 

Представив інформацію про зміну вартості друку публікації у Віснику ЛНАМ. 

Зазначив на ризиках, які виникають при наданні поліграфічних послуг.  

Запропоновано встановити вартість: 

для авторів (осіб, що не належать до ЛНАМ) – 60грн/1стор. А4 

для викладачів та аспірантів ЛНАМ – 45грн/1стор А4 

для професорів, докторів наук – на безоплатній основі 

Голосування: «за»  – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: затвердити вартість публікації у Віснику ЛНАМ: 

для авторів (осіб, що не належать до ЛНАМ) – 60грн/1стор. А4 

для викладачів та аспірантів ЛНАМ – 45грн/1стор А4 

для професорів, докторів наук – на безоплатній основі. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Затвердження Положення про Відділ міжнародних зв’язків (нова редакція). 

Р. Патик. Дане Положення зі змінами попередньо розіслане по підрозділах. 

Охарактеризовано всі розділи Положення. 

 

В. Одрехівський. Винесено на голосування дане питання. 

Голосування: «за» – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про Відділ міжнародних зв’язків ЛНАМ у 

новій редакції. 

 

V. СЛУХАЛИ: 

Затвердження вартості проживання в гуртожитку для пільгової категорії 

студентів ЛНАМ. 

Н. Шукатка. Відповідно до п.3 Постанови КМУ «Про надання державної цільової 

підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої 

освіти» від 23.11.2016р. № 975 (зі змінами) вартість проживання в гуртожитку ЛНАМ 

становитиме 250грн (50% від повної вартості 520грн). 

В. Одрехівський. Винесено на голосування дане питання. 

Голосування: «за» – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: встановити пільгову оплату за проживання в гуртожитку ЛНАМ для 

студентів, зареєстрованих, як внутрішньо переміщені особи, в розмірі 250грн/місяць за 

одне місце-ліжко. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 

Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів ЛНАМ. 

Гах І. Представлено до затвердження теми дисертаційних досліджень та наукових 

керівників аспірантів І року навчання. 

Виступили: Р. Василик, І. Мельник, Р. Патик. Про формулювання тем і їх 

подальше опрацювання, наголосили на дослідженнях, які стосуються реставраційних 

питань. 

 



В. Одрехівський. Винесено на голосування дане питання. 

Голосування: «за» – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: затвердити теми аспірантів 1 року навчання та керівників наукових 

робіт. 

І. Гах. Про рекомендацію для вступу в докторантуру кандидата мистецтвознавства 

Майстренко-Вакуленко Ю., за кошт державного бюджету. 

 

В. Одрехівський. Винесено на голосування дане питання. 

Голосування: «за» – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до зарахування з 01.10.2019р в докторантуру 

кандидата мистецтвознавства Майстренко-Вакуленко Ю., за кошт державного 

бюджету, відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових 

кадрів, затвердженого КМУ від 23.03.2016р., Наказу МОН від 25.07.2016р., згідно 

протоколу засідання кафедри ІТМ ЛНАМ № 2 від 23.05.2019р. 

 

Гах І. Про рекомендацію до друку монографії кандидата архітектури, доцента 

кафедри графіки Видавничо-поліграфічного інституту Київського політехнічного 

інституту ім. І. Сікорського Оляніної Світлани Валеріївни «Український іконостас. 

Символічна структура та іконологія». 

 

В. Одрехівський. Винесено на голосування дане питання. 

Голосування: «за» – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати монографію кандидата архітектури, доцента кафедри 

графіки Видавничо-поліграфічного інституту Київського політехнічного інституту ім. І. 

Сікорського Оляніної Світлани Валеріївни «Український іконостас. Символічна 

структура та іконологія» до друку. 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

Затвердження Плану роботи Вченої ради ЛНАМ на 2019-2020 н.р. 

Тканко З.О. Запропонований План роботи ВР ЛНАМ попередньо розісланий по 

підрозділах. Внесено доповнення та уточнення. Питання сформовані з дотриманням 

Положення про Вчену раду і Статуту ЛНАМ. Наголошено на важливості дотримання 

запропонованої проблематики для розгляду впродовж навчального року, а також 

можливості його доповненя і корегування. 

 

В. Одрехівський. Винесено на голосування дане питання. 

Голосування: «за» – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: затвердити План роботи Вченої ради ЛНАМ на 2019-2020 н.р. 

 

VІІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформація про перебіг проекту Creativ Spark у ЛНАМ. 

П. Нагірний. Озвучено інформацію про проведений хакатон у ЛНАМ, літо 2019р. 

Про провадження дискусій, зустрічей, дослідження ринку дизайну у Львові. Розповів 

про проведені майстер-класи, в яких прийняли участь представники з університету 

Великобританії, студенти та викладачі ЛНАМ. Запропоновано та погоджено проводити 

наступні проекти за підтримки Creativ Spark. Наголошено на основноу підході до 

провадження освітньої діяльності – обмін та взаємодія. Запропоновано створити 

асоціацію випускників ЛНАМ, обговорити відповідні юридичні моменти. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.  

 

В. Одрехівський. Рекомендація кандидатури Голубця О.М., завідувача кафедри 

ХК, професора, доктора мистецтвознавства, член-кореспондента Національної академії 



мистецтв України на представлення до відзначення державною нагородою України 

орденом «Ярослава Мудрого» V ступеня. 

Результати голосування: «за» — одноголосно, «проти» — нема, «утрималися» — 

нема 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Голубця О.М., завідувача кафедри ХК, професора, 

доктора мистецтвознавства, член-кореспондента Національної академії мистецтв 

України на представлення до відзначення державною нагородою України орденом 

«Ярослава Мудрого» V ступеня. 

 

В. Одрехівський. Про рекомендацію кандидатур на здобуття Обласної премії в 

галузі культури, мистецтва, журналістики та архітектури 2019 року: 

Запропоновано: 

в номінації № 3.13 «дизайн – імені Олени Кульчицької», Крукевича Юрія 

Богдановича, за серію творчих робіт виконаних впродовж 2013-2019 рр. 

в номінації «декоративно-ужиткове мистецтво – імені Зеновія Флінти» 

Боднарчука Василя Дмитровича, за серію творчих робіт (цикл керамічних пластів 

«Силуети Львова») як прояв високої художньої майстерності та технологічного 

новаторства. 

в номінації «образотворче мистецтво – імені Івана Труша», Фіголя Олексія 

Михайловича, за цикл живописних робіт. 

В. Одрехівський. Винесено на голосування. 

Голосування: «за» – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати на здобуття Обласної премії в галузі культури, 

мистецтва, журналістики та архітектури 2019 року: Крукевича Юрія Богдановича в 

номінації № 3.13 «дизайн – імені Олени Кульчицької»; Боднарчука Василя 

Дмитровича в номінації «декоративно-ужиткове мистецтво – імені Зеновія Флінти»; 

Фіголя Олексія Михайловича в номінації в номінації «образотворче мистецтво – імені 

Івана Труша». 

 

І. Гах. Про підтримку співробітникам Національного музею у Львові імені Андрея 

Шептицького: заступнику генерального директора з наукової роботи Оксані Білій, 

завідувачу відділу експозиційно-виставкової та науково-освітньої роботи Романові 

Зілінко та художнику відділу експозиційно-виставкової та науково-освітньої роботи 

Орестові Зьомко на здобуття Обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, 

журналістики та архітектури в номінації: «Музейна справа – імені Іларіона та Віри 

Свєнціцьких» (знакові концептуальні виставки, експозиції) за підготовку та реалізацію 

науково-музейного мистецького проєкту «Відомий і невідомий Труш» (з нагоди 150-

річчя  від дня народження художника).  

В. Одрехівський. Винесено на голосування. 

Голосування: «за» – одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: Вчена рада Львівської національної академії мистецтв висловлює 

свою підтримку співробітникам Національного музею у Львові імені Андрея 

Шептицького: заступнику генерального директора з наукової роботи Оксані Білій, 

завідувачу відділу експозиційно-виставкової та науково-освітньої роботи Романові 

Зілінко та художнику відділу експозиційно-виставкової та науково-освітньої роботи 

Орестові Зьомко на здобуття обласної премії в галузі культури,  літератури, мистецтва, 

журналістики та архітектури в номінації: «Музейна справа – імені Іларіона та Віри 

Свєнціцьких» (знакові концептуальні виставки, експозиції) за підготовку та реалізацію 

масштабного, суспільно-значущого науково-музейного мистецького проєкту «Відомий і 

невідомий Труш» (з нагоди 150-річчя  від дня народження художника).  

 



Гах І. Про зміну керівника наукової роботи аспіранта 2 року навчання Іванишину 

О.В. з проф. Стельмащук Г.Г., на канд. мист. Бокотея М.А. 

В. Одрехівський. Винесено на голосування. 

Голосування: «за» — одноголосно 

УХВАЛИЛИ: призначити керівником наукової роботи Іванишина О.В., аспіранта 

2 року навчання, Бокотея М.А., канд.мист. 

 

З. Тканко. Про рекомендацію старшого викладача, завідувача кафедри 

академічного рисунку ЛНАМ Фіголя О.М., для представлення на здобуття почесного 

звання «Заслужений діяч мистецтв України». 

Про рекомендацію доцента кафедри художнього текстилю ЛНАМ Шульгу З.М., 

для представлення на здобуття почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України». 

Про рекомендацію доцента кафедри художнього металу ЛНАМ Боньковського 

О.В., для представлення на здобуття почесного звання «Народний художник України». 

 

В. Одрехівський. Винесено на голосування кандидатури для представлення на 

здобуття почесних звань. 

Голосування: «за» – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати доцента кафедри художнього металу ЛНАМ 

Боньковського О.В., для представлення на здобуття почесного звання «Народний 

художник України»; доцента кафедри художнього текстилю ЛНАМ Шульгу З.М., для 

представлення на здобуття почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України»; 

старшого викладача, завідувача кафедри академічного рисунку ЛНАМ Фіголя О.М., 

для представлення на здобуття почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України». 

 

І. Гах. Про затвердження до друку чергового номера Вісника ЛНАМ. 

Голосування: «за» – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: затвердити до друку Вісник ЛНАМ № 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                               В.В. Одрехівський 

 

 

 

 

 

 

 

          Учений секретар                                                   З.О. Тканко 


