
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Вченої ради  

Львівської національної академії мистецтв 

від 24 червня 2020 р. 

 

Присутні:   37 з 44 членів Вченої ради. 

Порядок денний: 

 

1. Про заснування наукового часопису «Мистецтво і культура» згідно Меморандуму про 

порозуміння між ЛНУ ім. Івана Франка, НАМУ, ЗРНМЦ НФМУ, ЛНАМ, ЛНМА ім. М. 

Лисенка. 

Відповідальні: перший проректор Патик Р.С.,  

проректор з НР Р. Яців. 

 

2. Затвердження навчальних планів аспірантури на 2020-2021 н.р. 

Відповідальні: проректор з НР Р. Яців. 

 

3. Звіт про роботу Бібліотеки ЛНАМ.  

Відповідальні: директор бібліотеки О.Татомир. 

 

4. Проект настінного розпису в подвір’ї галереї ЛНАМ. 

Відповідальні: керівник відділу ВВІ Новачинський Ю.,  

відповідальний секретар ПК ЛНАМ Єфімова А.В. 

5. Різне. 

 

 

В. Одрехівський. Оголосив порядок денний. Присутні члени ВР погодили. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Про заснування наукового часопису «Мистецтво і культура» згідно Меморандуму 

про порозуміння між ЛНУ ім. Івана Франка, НАМУ, ЗРНМЦ НФМУ, ЛНАМ, 

ЛНМА ім. М. Лисенка. 

Р. Патик. Про проект. Який впродовж 3-ох років, мав багато напрацювань. За ініціативи 

ЗРНМЦ відбулося засідання 19.02.2020р та підписано меморандум-порозуміння між 

даними установами. До робочої групи ввійшли проректори ЗВО. Озвучено основні 

пріоритети даного видання. 

Р. Шмагало. Щодо складу редколегії. Про важливість дотримання всіх умов. 

Виступили: Р. Шмагало, Р. Яців. 

 

УХВАЛИЛИ: підтримати започаткування наукового часопису «Мистецтво і культура» 

згідно Меморандуму про порозуміння між ЛНУ ім. Івана Франка, НАМУ, ЗРНМЦ 

НФМУ, ЛНАМ, ЛНМА ім. М. Лисенка. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Затвердження навчальних планів ОНР «Доктор філософії зі спеціальностей 023 і 

022 на 2020-2021 н.р.  

І. Гах. Дана інформація попередньо розіслана по підрозділах для ознайомлення. 

В. Одрехівський. Винесено на голосування дане питання. 

Голосування: 

«за» – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: затвердити навчальних планів ОНР «Доктор філософії зі 

спеціальностей 023 і 022 на 2020-2021 н.р.  



 

Затвердження дисциплін вільного вибору ОНР «Доктор філософії зі спеціальностей 

023 і 022 на 2020-2021 н.р. 

Гах І. Дана інформація попередньо розіслана по підрозділах для ознайомлення. 

В. Одрехівський. Винесено на голосування дане питання. 

Голосування: 

«за» – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: затвердження дисциплін вільного вибору ОНР «Доктор філософії зі 

спеціальностей 023 і 022 на 2020-2021 н.р. 

 

Гах І. Про відрахування з числа пошукувачів ЛНАМ Коваля А. Згідно витягу з 

протоколу засідання кафедри ІТМ № 20 від 18.06.2020р. 

В. Одрехівський. Винесено на голосування дане питання. 

Голосування: 

«за» – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: У зв’язку із виконанням навчального плану, написанням тексту 

кандидатської дисертації (90% роботи), успішним складанням канд.іспиту за 

спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво. реставрація», 

відрахувати з числа пошукувачів ЛНАМ Коваля А. 

 

Гах І. Про внесення змін до теми дисертаційного дослідження Кульчицького С. 

Науковий керівник Патик Р.С. 

В. Одрехівський. Винесено на голосування дане питання. 

Голосування: 

«за» – одноголосно 

УХВАЛИЛИ: внести зміни до теми дисертаційного дослідження Кульчицького С. 

«Дизайн агрокомплексів в Україні ХХ – початку ХХІ століття: світовий і вітчизняний 

контекст». 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Звіт про роботу Бібліотеки ЛНАМ. 

Татомир О. Озвучено інформацію про діяльність Бібліотеки ЛНАМ за період з 2018р. 

по теперішній час. Щодо надходжень до бібліотеки, витрат на придбання книг, 

здійснення передплати видань, співпрацю з видавництвами та іншими бібліотеками.  

Про розпочату роботу для оновлення приміщення бібліотеки, а саме – стелажів. 

Зазначено, що у 2018р. працівники бібліотеки пройшли стажування (курси підвищення 

кваліфікації). Першочерговими завданнями визначено: впорядкування бібліотечних 

фондів, запровадження електронного каталогу наявних видань, створення читацького 

залу з представленням бібліотеки ім. Д.Крвавича. Звернено увагу на важливість 

представлення, у бібліотеці ЛНАМ, примірників наукових, творчих видань та 

методичних посібників викладачів Академії. 

Виступили: В. Одрехівський, Р. Шмагало, О. Голубець, Ю. Іванцик. 

Про важливість вирішення фінансових питань та упорядкуванням приміщення 

бібліотеки. Запропоновано дані проблемні питання розглянути у вересні на 

розширеному ректораті. 

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт про роботу Бібліотеки ЛНАМ. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Проект настінного розпису в подвір’ї галереї ЛНАМ. 

Ю. Новачинський. Розповів про проєкт 3NET41-5369 «Комунікаційна кампанія галереї 

ЛНАМ», який реалізується у ЛНАМ за підтримки Українського культурного фонду. 

Продемонстрував візуалізацію проекту настінного розпису на стіні внутрішнього 



подвір’я ЛНАМ в межах проєкту, що був запропонований Сергієм Радкевичем. 

Представив виконавця – Сергія Радкевича, а також представив зразки його робіт. 

Виступили: Я. Кравченко, М. Якубяк, І. Шумський. Р. Яців, О. Голубець. 

Висловлено підтримку щодо реалізації даного проекту муралу, який надасть можливість 

втілити задум автора та облагородити стіну. 

УХВАЛИЛИ: підтримати запропонований проєкт настінного розпису С. Радкевича для 

реалізації. 

 

Ю. Новачинський. Щодо інформації про гранд, про діяльність Галереї ЛНАМ, 

запланований каталог (звіт про роботу Галереї ЛНАМ впродовж 5-ти років). 

 

 

УХВАЛИЛИ: У звязку із епідеміологічною ситуацією на території України Вчена рада 

ЛНАМ, на час літніх канікул,  делегує свої повноваження  Приймальні комісії ЛНАМ 

щодо прийняття Рішень про внесення змін до Правил прийому у ЛНАМ у 2020р. 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої  ради                                                                                                              Одрехівський В.В. 

 

 

 

 

Учений секретар                                                    Тканко З.О. 

 


