
ПРОТОКОЛ № 2  
засідання Вченої ради 

Львівської національної академії мистецтв 
від 31 жовтня 2019 р.

Присутні: 33 з 44 членів Вченої ради.
Порядок денний:

1. Підсумки проведення навчально-виробничих практик.
Відповідальні: декани факультетів

2. Звіт аспірантів і докторантів про роботу над науковими дослідженнями.
Відповідальні: керівник відділу аспірантури та докторантури І.Гах.

3. Затвердження форми Додатків до Положення «Про комісію з визнання іноземних
документів.

Відповідальні: юрисконсульт ЛНАМ В. Микитюк.

4. Різне.

На засідання запрошений Володимир Пилип’юк.

Голова ВР, ректор В. Одрехівський з нагоди ювілею привітав та вручив відзнаки 
ЛНАМ працівникам академії: Золота медаль ЛНАМ -  Лупій С.П., Значок ЛНАМ -  
Голубцю О.М., Фозекошу Ю.П., Яворськогу Б.А. Вручив атестат про присвоєння 
вченого звання доцента ЛНАМ -  Яремі О.М. Привітав і оголосив інформацію про 
монографію Косіва В. «Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років», 
яка отримала премію Гран-прі книжкового форуму у Львові.

Косів В. Подякував і наголосив про особливість монографії, її ілюстративний 
матеріал. Книга розповідає про символіку, образність та напрями графічного дизайну в 
Україні, а також про зв’язок змін у мистецтві та суспільно-політичних особливостей 
певного періоду розвитку історії. Окремо розглянуто відмінність графічного дизайну, 
який розвинувся в українській діаспорі.

В. Одрехівський. Оголосив порядок денний.
Присутні його погодили одноголосно.

І. СЛУХАЛИ:
Підсумки проведення навчально-виробничих практик.
Г. Кусько. Озвучено інформацію про характер проведення переддипломної та 

педагогічної практик на факультеті ДПМ. Під час проходження практики студенти 
зробили зарисовки центральної частини м. Львова, провели аналіз виставкових робіт 
(експонатів) в музеях міста, Шевченківському Гаї. Проведено заняття з образотворчого 
мистецтва у ЗСШ№ 27. Запропоновано більшу увагу звернути на проходження 
технологічної практики на базі підприємств, зокрема текстильних.

Р. Студницький. Про проблеми, які виникли при проходженні практик. Про 
відсутність прилаштування студентів на підприємствах, що повязанані з профілем 
навчання студентів. Про дисципліни вільного вибору. Запропонував задіювати дані 
дисципліни під час проведення практик.

Л. Шпирало-Запоточна (в.о. декана ф-ту 1ТМ). Студенти проходили музейну, 
галерейну та мистецтвознавчу практики (маркетингові засоби, створення проектів, 
анонсів з допомогою медіа ресурсів), відвідали музеї та мистецькі галереї Львова.



Ю. Смольський. Про різноплановість практичних завдань, які не можливо вкласти 
в один проект. Про дисциплінарні моменти. Запропоновано залучати іноземних 
викладачів, проводити недільні школи, де студент працює з іноземними викладачами. В 
межах 240 кредитів студент повинен мати інтернаціональні моменти.

УХВАЛИЛИ: інформацію про підсумки проведення навчально-виробничих
практик прийняти до відома.

II. СЛУХАЛИ:
Звіт аспірантів і докторантів про роботу над науковими дослідженнями.

І. Гах.Про переведення докторантів ЛНАМ з 1-го на ІІ-й рік навчання у зв’язку з 
виконанням навчальних планів.

В. Одрехівський. Винесено на голосування дане питання.
Голосування: «за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: перевести докторантів ЛНАМ Бакович О.П. та Книш Б.В. з 1-го на

II-й рік навчання у зв’язку з виконанням навчальних планів.

Про переведення аспірантів ЛНАМ з ІІІ-го та ІУ-й рік навчання у зв’язку з 
виконанням навчальних планів. Згідно рішень засідання кафедри ІТМ від 24.10.2019р. 
протокол № 6 та засідання кафедри ДК від 26.09.2019р. протокол №2.

В. Одрехівський. Винесено на голосування дане питання.
Голосування: «за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: перевести аспірантів ЛНАМ з ІІІ-го та ІУ-й рік навчання у зв’язку з 

виконанням навчальних планів згідно списку; перевести аспіранта ЛНАМ Форкун А.І. з
III-го та ІУ-й рік навчання у зв’язку з виконанням навчального плану, науковий керівник 
Тканко З.О.

Про відрахування з докторантури ЛНАМ Береговську Х.О., кандидата 
мистецтвознавства, викладача кафедри ІТМ, у зв’язку із завершенням та виконанням 
навчального плану. Згідно протоколу засідання кафедри ІТМ №5 від 15.10.2019р.

В. Одрехівський. Винесено на голосування дане питання.
Голосування: «за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: відрахувати з докторантури ЛНАМ Береговську X. у зв’язку із 

завершенням та виконанням навчального плану.
Висловлено пропозицію заслухати звіт докторанта ЛНАМ Береговської X. на 

наступному засіданні ВР.
В. Одрехівський. Винесено на голосування дане питання.
Голосування: «за» -  одноголосно

Про уточнення теми наукового дослідження аспірантки ЛНАМ Ткачук І. Згідно 
протоколу засідання кафедри ММ №3 від 24.10.2019р.

В. Одрехівський. Винесено на голосування дане питання.
Голосування: «за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: затвердити зміну теми наукового дослідження Ткачук І.

«Український живопис кінця 1980-х -  початку 1990-х років: інтегративні моделі 
сприйняття в теорії та практиці».

Про уточнення теми аспірантки ЛНАМ Іванців М.Л. «Мотиви водного транспорту' 
в українському образотворчому мистецтві ХУ-ХІХ ст.». Згідно протоколу засідання 
кафедри РТМ №3 від 15.1020.19р.

В. Одрехівський. Винесено на голосування дане питання.



УХВАЛИЛИ: повторно обговорити формулювання даної теми на засіданні 
кафедри РТМ.

Про затвердження тем наукового дослідження аспірантів-іноземців 1-го року 
навчання Цхай Сяовена і Чжао Чженгуана. Згідно протоколу засідання кафедри ІТМ 
№6 від 24.10.2019р.

В. Одрехівський. Винесено на голосування дане питання
Голосування: «за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: затвердити теми дисертаційного дослідження аспірантам-іноземцям 

1 року навчання:
Цхай Сяовен «Французький модернізм в китайському живописі останньої третини 

XX -  початку XXI століття: авторські концепції, традиції і інновації»;
Чжао Чженгуан «Китайська художня гравюра XV -  XIX століття: історія, 

типологія, стилістичні трансформації».

III. СЛУХАЛИ:
Затвердження форми Додатків до Положення «Про комісію з визнання 

іноземних документів.
В. Микитюк. Форми додатків попередньо розіслані по підрозділах для 

ознайомлення. Дані додатки діють в межах ЛНАМ.
В. Одрехівський. Винесено на голосування дане питання
Голосування: «за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: затвердити форми додатків: Свідоцтво, Заява, Згода.
В. Одрехівський. Рекомендація кандидатури Кравченка Я.О., професора кафедри 

ІТМ, на представлення до відзначення державною нагородою України орденом «За 
заслуги» III ступеня.

Голосування: «за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: рекомендувати Кравченка Я.О., професора кафедри ІТМ, на 

представлення до відзначення державною нагородою України орденом «За заслуги» III 
ступеня.

3. Тканко. Про рекомендацію до друку наукової монографії кандидата 
мистецтвознавства, доцента Павельчук Іванни Андріївни «На перехресті модерну 
інспірації японізму у практиці українських колористів 1900-1930-х років».

В. Одрехівський. Винесено на голосування дане питання
Голосування: «за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: рекомендувати наукову монографію кандидата мистецтвознавства, 

доцента Павельчук Іванни Андріївни «На перехресті модерну інспірації японізму у 
практиці українських колористів 1900-1930-х років» до друку.

В. Одрехівський. Щодо поїздки групи викладачів та студентів ЛНАМ в 
Сичуанську академію мистецтв КНР. Про організаційні моменти перебування в 
Академії, особливості навчального процесу, вступних екзаменів. Програма поїздки 
складалася з трьох блоків: скульптура, абстрактна скульптура та рисунок (начерк). 
Студенти мали окрему програму. Під час проведення конференції представлено 
інформацію про всі підрозділи ЛНАМ. Роботи виконані під час поїздки будуть 
представлені на виставці в листопаді.

Учений секретар

Голова Вченої ради


