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Звіт  
декана факультету культури і мистецтв  

Львівського національного університету імені Івана Франка  
 (за період роботи: травень 2017 – травень 2018 рр.) 

 

 
1.Ліцензування та акредитація 

 За звітний період зусиллями факультету (за підтримки Ректорату) 
розширено ліцензійний обсяг ОР Маґістр:  

 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

 024 Хореографія 

 026 Сценічне мистецтво 

 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

 029 Інформаційна, бібліотечна  та архівна справа 

 
  та акредитовано за ОР Бакалавр і Маґістр: 

 Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія 

 
У найближчій  перспективі  розширення: 

 ОР доктор філософії    024 Хореографія 

 ОР Бакалавр    025 Музичне мистецтво (хоровий спів) 

 

 Факультет працює над перспективою відкриття міждисциплінарних  
маґістерських програм:  арт-терапія, театральна педагогіка, психологія 
танцю. 

 
2.Професорсько-викладацький склад 

факультету культури і мистецтв 
2017-2018 н.р. 

 2 лауреати Національної премії України ім. Тараса  Шевченка  
 1 академік АМУ 

 6 народних артисти України 
 9 заслужених артисти України 

 6 заслужених діячі мистецтв України 
 2  заслужених працівники освіти України 

 1 заслужений працівник культури України 
 5 заслужениї діячі естрадного мистецтва України 
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3.Вступна кампанія 
 

Статистика конкурсу абітурієнтів 
Конкурс на спеціальність   

014 Середня освіта (музичне мистецтво) 

Ліцензійний 

обсяг, осіб 
60 (денна форма навчання) 

Обсяг 

держзамовлення 
на 2017/2018 

н.р., осіб 

10 (денна форма навчання) 

Загальний 

конкурс заяв на 
одне бюджетне 

місце 
денної форми 

навчання 

2013 2014 2015  2016  2017

2,4 9,1 3,9  2,4  0,5

Прохідний бал 
на бюджетну 
форму навчання 

2015  2016  2017

169,6  150,4  146,0

 
Зараховано 13 осіб  (з них 10 - на бюджет). 

 
Конкурс на спеціальність   

024 Хореографія 

 
Ліцензійний 

обсяг, осіб 

40 (денна форма навчання) 

Обсяг 

держзамовлення 

на 2017/2018 

н.р.,  осіб 

4 (денна форма навчання) 

Загальний 

конкурс заяв на 

одне бюджетне 

місце денної 

форми 

 2013  2014  2015  2016  2017

 8,4  21,8  10,2  12,3  1,0

Прохідний бал 

на бюджетну 

форму навчання 

2015 2016  2017
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174,350 184,050 190,284 

 
Зараховано 31 особу (з них 4 - на бюджет) 

 
Конкурс на спеціальність   

026 Сценічне мистецтво  
(акторське мистецтво драматичного театру та кіно) 

 

 
 

Зараховано 11 осіб (з них 3 – на бюджет) 

 
Конкурс на спеціальність   

026  Сценічне мистецтво  (театрознавство) 
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зараховано   4 осіб (з них – 2 на бюджет)   

 
Конкурс на спеціальність   

028  Менеджмент соціокультурної діяльності 

 

 

 
 

Зараховано  16  осіб  (усі – платна форма навчання)   

 
 

 
Конкурс на спеціальність   

029 Інформаційна, бібліотечна, архівна справа 
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Зараховано 10 осіб  (з них – 7 на бюджет). 
   

 
 

4. Навчально-методична робота 
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КАФЕДРА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА І БІБЛІОГРАФІЇ 
 

1) Проаналізовано, поправлено та переведено в систему Microsoft Excel 
навчальні плани попередніх навчальних років напрямків підготовки:  

 
№ Освітньо-

кваліфікацій
ний рівень 

Спеціалізація Форма 
навчання 

Термін 
навчання 

Кваліфікація Курс 

2016 

1 бакалавр 029 
Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа 

денна 3 роки 10 
місяців 

бакалавр 
інформаційної, 
бібліотечної та 
архівної справи  

1 (2018–2019 
н.р.) 
2 (2017–2018 
н.р.) 
3. (2016–2017 
н.р.) 

2 бакалавр 029 
Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа 

заочна 3 роки 10 
місяців 

бакалавр 
інформаційної, 
бібліотечної та 
архівної справи 

1 (2018–2019 
н.р.) 

3 магістр 029 
Інформаційна, 

денна 1 рік 4 
місяці 

магістр 
інформаційної, 

1м (2018–2019 
н.р.) 

http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
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бібліотечна та 
архівна справа 

бібліотечної та 
архівної справи 
(бібліотекознавс
тво, 
бібліографознавс
тво та 
інформаційна 
діяльність). 
Викладач 

2м (2017–2018 
н.р.) 

4 магістр 029 
Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа 

заочна 1 рік 4 
місяці 

магістр 
інформаційної, 
бібліотечної та 
архівної справи 
(бібліотекознавс
тво, 
бібліографознавс
тво та 
інформаційна 
діяльність). 
Викладач 

1 (2018–2019 
н.р.) 
2 (2017–2018 
н.р.) 
 

2015 
5 бакалавр 6.020102 

книгознавство, 
бібліотекознавс
тво і 
бібліографія 

денна 3 роки 10 
місяців 

бакалавр 
книгознавства, 
бібліотекознавст
ва і бібліографії 

4 (2015–2016 
н.р.) 

6 бакалавр 6.020102 
книгознавство, 
бібліотекознавс
тво і 
бібліографія 

заочна 3 роки 10 
місяців 

бакалавр 
книгознавства, 
бібліотекознавст
ва і бібліографії 

4 (2015–2016 
н.р.) 

 

2) Розроблено новий навчальний план, розглянуто на Навчально-

методичійній раді факультету та затверджено на Вченій раді факультету 
26 березня 2018 р. протокол № 8 

 
№ Освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Спеціалізація Форма 
навчання 

Термін 
навчання 

Кваліфікація 

1 бакалавр 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа» 

заочна 1 рік 10 
місяців 

бакалавр 
інформаційної, 
бібліотечної та 
архівної справи 

 

КАФЕРА ФІЛОСОФІЇ МИСТЕЦТВ 
 

1) Проаналізовано, поправлено та переведено в систмему Microsoft Excel 
навчальні плани попередніх навчальних років напрямків підготовки:  

 
№ Освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Спеціалізація Форма 
навчання 

Термін 
навчання 

Кваліфікація 

2017 

http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/information-library-and-archival-studies/
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1 бакалавр 028 Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності 

денна 3 роки 10 
місяців 

бакалавр з 
менеджменту 
соціокультурної 
діяльності 

2 магістр 028 Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності 

денна 1 рік 4 
місяці 

магістр з 
менеджменту 
соціокультурної 
діяльності 

 
КАФЕДРА МУЗИЧНОГО МУЗИЧНОГО МУСТЕЦТВА 

2) Проаналізовано, поправлено та переведено в систмему Microsoft Excel 

навчальні плани попередніх навчальних років напрямків підготовки:  
 
№ Освітньо-

кваліфікацій
ний рівень 

Спеціалізація Форма 
навчання 

Термін 
навчання 

Кваліфікація Курс 

2017 
1 бакалавр 014 

Середня 
освіта/Музичне 
мистецтво 

заочна 1,10 роки Бакалав 
мистецтецтва. 
Вчитель музики, 
музчий керівник 

3 (2018–2019 
н.р.); 4 (2017–
2018 н.р) 

2 магістр 014 
Середня 
освіта/Музичне 
мистецтво 

денна 1,4 року Магістр освіти 
(Музичне 
мистецтво). 
Викладач 
хорового 
диригування, 
вокалу, 
фортепіано, 
баяна, бандури, 
скрипки 

1м (2018–
2019 н.р.); 
2м (2017-2018 
н.р.) 

2016 
3 бакалавр 6.020204 

Музичне 
мистецтво  

денна 3,10 роки Бакалав 
мистецтецтва. 
Вчитель музики, 
музчий керівник 

1 (2018–2019 
н.р.) 
2 (2017–2018 
н.р.); 3. 
(2016–2017 
н.р.) 

2015 

4 бакалавр 6.020204 
Музичне 
мистецтво  

денна 3,10 роки Бакалав 
мистецтецтва. 
Вчитель музики, 
музчий керівник 

4 (2015–2016 
н.р.) 

 
2) Розроблено новий навчальний план, розглянуто на Навчально-

методичійній раді факультету та затверджено на Вченій раді факультету 26 
березня 2018 р. протокол № 8 

 
№ Освітньо-

кваліфікацій
ний рівень 

Спеціалізація Форма 
навчання 

Термін 
навчання 

Кваліфікація 

1 бакалавр 014 
Середня 

денна 1,10 року  
(на основі 

Бакалав мистецтецтва. 
Вчитель музики, музчий 

http://admission.lnu.edu.ua/specialization/music-art/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/music-art/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/music-art/
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освіта/Музичне 
мистецтво 

молодшого 
спеціаліста) 

керівник  

2 бакалавр 014 
Середня 
освіта/Музичне 
мистецтво 

заочна 1,10 року (на 
основі 
молодшого 
спеціаліста) 

Бакалав мистецтецтва. 
Вчитель музики, музчий 
керівник 

3 магістр 014 
Середня 
освіта/Музичне 
мистецтво 

заочна 1,4 року Магістр освіти (Музичне 
мистецтво). Викладач 
хорового диригування, 
вокалу, фортепіано, баяна, 
бандури, скрипки 

 
КАФКДРА ТЕАТРОЗНАВСТВА ТА АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

 
№ Освітньо-

кваліфікацій
ний рівень 

Спеціалізація Форма 
навчання 

Термін 
навчання 

Кваліфікація Курс 

2016 

1 бакалавр 026 Сценічне 
мистецтво/Актор
ське мистецтво 
драматичного 
театру та кіно 

денна 3, 10 роки Бакалавр 
сценічного 
мистецтва. 
Актор 
драматичного 
театру і кіно 

2 (2017–
2018 н.р.); 3. 
(2016–2017 
н.р.) 

2 бакалавр 026 Сценічне 
мистецтво/Театр
ознавство 

денна 3, 10 роки Бакалавр 
сценічного 
мистецтва. 
Фахівець з 
театрознавства 

1 (2018–
2019 н.р.) 
2 (2017–
2018 н.р.); 3. 
(2016–2017 
н.р.) 

3 магістр 026 Сценічне 
мистецтво/Актор
ське мистецтво 
драматичного 
театру та кіно 

денна 1, 4 року Магістр 
сценічного 
мистецтва. 
Актор 
драматичного 
театру і кіно. 
Викладач 

1м (2018–
2019 н.р.); 
2м (2017-
2018 н.р.) 

4 магістр 026 Сценічне 
мистецтво/Театр
ознавство 

денна 1,4 року Магістр 
сценічного 
мистецтва. 
Театрознавець. 
Викладач 

1м (2018–
2019 н.р.); 
2м (2017-
2018 н.р.) 

2015 

5 бакалавр 6.020201 
Театральне 
мистецтво 
(акторське 
мистецтво) 

денна 3, 10 роки Бакалавр 
мистецтва. 
Актор 
драматичного 
театру і кіно 

4 (2015–
2016 н.р.) 

6 бакалавр 6.020201 
Театральне 
мистецтво 
(театрознавство) 

денна 3, 10 роки Бакалавр 
мистецтва. 
Театрознавець 

4 (2015–
2016 н.р.) 

 

http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-arts/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-arts/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-arts/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-arts/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-arts/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-science/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-science/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-science/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-arts/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-arts/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-arts/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-arts/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-arts/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-science/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-science/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-science/
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2) Розроблено новий навчальний план, розглянуто на Навчально-
методичійній раді факультету та затверджено на Вченій раді факультету 26 

березня 2018 р. протокол № 8 
 

№ Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень 

Спеціалізація Форма 
навчання 

Термін 
навчання 

Кваліфікація 

1 бакалавр 026 Сценічне 
мистецтво/Акторське 
мистецтво 
драматичного театру 
та кіно 

денна 3, 10 роки Бакалавр 
сценічного 
мистецтва. 
Актор театру 
ляльок 

 

КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ 
 
№ Освітньо-

кваліфікацій
ний рівень 

Спеціалізація Форма 
навчання 

Термін 
навчання 

Кваліфікація Курс 

2017 
1 магістр 024 Хореографія заочна 1,4 року Магістр 

хореографії. 
Викладач з 
хореографічни
х дисциплін. 
балетмейстр 

1 (2018–
2019 н.р.); 
2 (2017–
2018 н.р.) 

2016 

2 бакалавр 024 Хореографія денна 3, 10 роки Бакалавр 
хореографії. 
Вчитель з 
хореографічни
х дисциплін. 
Керівник 
танцювального 
колективу. 
Артист балету. 

1 (2018–
2019 н.р.), 
2 (2017–
2018 н.р.);  
3. (2016–
2017 н.р.) 

2 бакалавр 024 Хореографія заочна 3, 10 роки Бакалавр 
хореографії. 
Вчитель з 
хореографічни
х дисциплін. 
Керівник 
танцювального 
колективу. 
Артист балету. 

3 (2017–
2018 н.р.); 
4. (2016–
2017 н.р.) 

3 магістр 024 Хореографія денна 1, 4 року Магістр 
хореографії. 
Викладач з 
хореографічни
х дисциплін. 
балетмейстр 

1м (2018–
2019 н.р.); 
2м (2017-
2018 н.р.) 

4 магістр 024 Хореографія заочна 1,4 року Магістр 
хореографії. 
Вчитель з 
хореографічни

1м (2018–
2019 н.р.); 
2м (2017-
2018 н.р.) 

http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-arts/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-arts/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-arts/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-arts/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/theatre-arts/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/choreography/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/choreography/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/choreography/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/choreography/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/choreography/
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х дисциплін. 
Керівник 
танцювального 
колективу. 
Артист балету. 
Викладач 

2015 

5 бакалавр 6.020202 
Хореографія 

денна 3, 10 роки Бакалавр 
хореографії. 
Вчитель з 
хореографічни
х дисциплін. 
Керівник 
танцювального 
колективу. 
Артист балету. 

4 (2015–
2016 н.р.) 

6 бакалавр 6.020202 
Хореографія 

заочна 3, 10 роки Бакалавр 
хореографії. 
Вчитель з 
хореографічни
х дисциплін. 
Керівник 
танцювального 
колективу. 
Артист балету. 

5 (2015–
2016 н.р.) 

 
2) Розроблено новий навчальний план, розглянуто на Навчально-
методичійній раді факультету та затверджено на Вченій раді факультету 26 

березня 2018 р. протокол № 8 
 

№ Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень 

Спеціалізація Форма 
навчання 

Термін 
навчання 

Кваліфікація 

1 бакалавр 024 Хореографія заочна 1,10 роки 
(на основі 
молодшого 
спеціаліста, 
диплому 
бакалавра) 

Бакалавр 
хореографії. 
Вчитель з 
хореографічних 
дисциплін. 
Керівник 
танцювального 
колективу. 
Артист балету. 

 

5.Студентські  гуртожитки 
 

http://admission.lnu.edu.ua/specialization/choreography/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/choreography/
http://admission.lnu.edu.ua/specialization/choreography/
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6.Наукова робота і видавнича діяльність 

 

Видавнича діяльність 

 

 3 монографії 

 1 підручник 

 10 навчальних посібників 

 17-й випуск видання  

 «Вісник Львівського університету. Серія 

мистецтвознавство» 2016 

 5 збірників наукових праць 

 1-3 число журналу «Просценіум» за 2016 р. 

 

 2 інших наукових видання 

 166  статей 

 24 статті у виданнях, які включені до міжнародних 

наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших  

21 стаття в інших закордонних виданнях 
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7.Аудиторний фонд 

Корпус по вул. Валовій,18 

Для проведення групових занять – 15 аудиторій. 

Для проведення індивідуальних занять – 18 аудиторій. 

Адміністративні приміщення – 11 кімнат. 

Корпус по вул. Стефаника, 16а 

Аудиторії для групових занять з хореографії – 4 балетних зали та 1 

теоретичний клас. 

Корпус по вул. Фредра,1 

Для занять із теоретичних дисциплін – 2 аудиторії. 

Для практичних занять зі сценічного мистецтва – 5 аудиторій. 

Для практичних занять з хореографії – 2 аудиторії 

 

 

 

8.Мистецько-виховна робота  

 

 В цей період отримали дальший розвиток раніше 

започатковані мистецькі проекти: «Зустрічі на Валовій», «Свято 

Св.Миколая», до дня народження Тараса Шевченка, проект 



28 

 

«Студентська вечірка», духовні бесіди, до Міжнародного дня 

музики, Міжнародного дня театру, студентські авторські ініціативи. 

В рамках проекту «Зустрічі на Валовій» (зустрічі з людьми, 

які поруч з нами) відбулися: 

1. Зустріч з аспірантом Віктором Паламарчуком.  Концерт гітарної 

музики (музика франц.композитора Роланда Дієнса ) – жовтень 

2017 р. 

2.Зустріч з  актрисою, співачкою, педагогом - Наталією 

Половинкою  Театр «Слово і голос» - листопад 2017р. 

3. Зустріч з фольк-гуртом «Ягоди» - листопад 2017 р. 

4. Проф. Б.Базиликут і його учні – березень 2018 р. 

5.  «Музика єднає нас», зустріч зі студентами викладача вокалу, 

доцента Богдана Косопуда - Травень 2018 р. - концерт вокальної 

музики (студенти Музичної Академії ім.М.Лисенка, муз.училища 

ім.С.Людкевича, факультету культури і мистецтв).   

До свята Св.Миколая у грудні 2017 р. дітям працівників 

Університету була показана вистава «До нас прийшов Св.Миколай» 

за сценарієм студентки Ганни Дацко у виконанні студентів-акторів 

групи КМА-31. На факультеті  таке ж свято було підготовлено і 

проведено студентами кафедри музичного мистецтва під 

керівництвом доц. О.Король. Тоді ж відбувся передріздвяний 

концерт хорових колективів факультету. 

До Дня народження Т.Шевченка у березні 2018 року студенти-

актори  групи КМА-31 в актовій залі Університету  показали 

виставу «Сон». Завершив виставу мішаний хор кафедри муз. 

мистецтва (кер. -  доц. М.Камінська). 

В березні в актовій залі ім. А.Кос-Анатольського відбувся 

концерт учнів проф. Б.Базиликута, присвячений  дню народження 

Великого Кобзаря. 

18 квітня  2018 р. волонтери з Німеччини, Франції, Канади  

презентували на факультеті регіональну зустрічі Тезе у Львові ( 

духовні бесіди в рамках  міжнародного проекту «З’їзд 

християнської молоді».            

У жовтні 2017 р. відбувся  Міжнародний день музики  на 

Валовій (музичне представлення акад. груп КМО-11 кафедри 

муз.мистецтва).  

До Міжнародного дня театру в березні студенти-актори   

підготували гумористичний « Капусняк». 
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11 жовтня 2017 р. – в день психічного здоров’я  відбувся 

перфоменс за участю студентів-акторів 1-го курсу в головному 

корпусі Університету.      

17 листопада 2017 р. - до Дня студента студенти організувала  

вечірку в стилі ретро - «Джазова змова».  

Студентський  проект «Кінобезсоння» - перегляд цікавих 

фільмів в нічний час на факультеті (перший семестр).  

 У квітні 2018 р.  на Валовій  свої сили пробували студенти 

факультету в кастингу  для зйомок кінофільму «Захар Беркут». 

17 травня 2018 р. -  День вишиванки . На факультеті відбувся  

фотофлешмоб «Будь стильним- одягни вишиванку!». 

В рамках проекту студентських авторських ініціатив в травні 

2018р., відбулась презентація книги студента- актора групи КМА-

41 Назара Титара  «Своє життя присвячую любові». 

 

       23 травня 2018 р. студенти кафедри музичного мистецтва взяли 

участь у  концерті « Весняні метаморфози» ( кер.ст.викл.Н.Юзюк). 

       30 травня 2017 р.  відбувся концерт хор-класів кафедри 

муз.мистецтва.  Цікавою концертною програмою відзначилась 

група КММ- 41(кер.М.Ферендович) 

         1 червня 2017 р. в ХОКу відбувся випускний іспит студентів-

акторів (КМА-41, викл.вокалу Н.Кончаківська) у форму вокального 

шоу « Улюблені мелодії» 

        4 червня 2017 р. на Камерній сцені театру ім.М.Заньковецької 

відбувся відкритий залік у формі муз.вистави « Про любов і не 

тільки…»за творами Богдана Весоловського студентів-акторів 

групи КМА-21( викл.Г.Бень, Г.Дика, Н.Кончаківська) 

          Кожного семстру відбуваються відкриті заліки, іспити (у 

формі концертів, муз.вистав, шоу) усіх студентів-акторів. 

          Нещодавно студенти нашого факультету  стали активними 

учасниками   проекту « Вільне слово» у Дзизі (керівник проекту 

Юрій Новосад - студент групи КМА-21) .  

Студенти факультету беруть активну участь в житті 

Університету. Так  у листопаді відбувся   Університецький аукціон  

по збору коштів для покращення побутових умов в  студентських 

гуртожитках. Викладачі О.Лань та Г.Бень, студенти –хореографи, 

студенти-актори та студенти-музиканти забезпечили музичну та 

організаційну сторони цього заходу. Ведучими були студенти 

групи КМА-51 Олег Деркач та Ярослав Дерпак, муз.супровід- 
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студентка групи КММ-41 Єлизавета Ушакова, танці –студенти 

кафедри хореографії під кер.О.Лань,  Дмитро Хвостенко, етно-гурт 

« Ягоди» співали народні пісні. 

Усі події студентського життя висвітлюються у Фб  на  

сторінці  «Студрада і профком факультету».  Сторінка наповнена і 

наповнюється  не лише інформацією, фотографіями, відео  про 

факультет, але й подається інформація про цікаві новини  у світі, 

новини  музики, театру, психологічні та педагогічні поради ( 

кер.сторінки Г.Бень).   

 

                    Переможці конкурсів: 

24 квітня -  дипломанти конкурсу читців  ім.Черкашина у Харкові - 

Олена Білоус та Анастасія Хавунка (студенти групи КМА-51). 

 29 травня -  переможець конкурсу «Читаємо Франка» м.Київ - 

 I премія - Росчіс Андрій (студент групи КМА-51). 

 19-23 квітня 2018р. V міжнародний конкурс сучасного 

хореографічного мистецтва « Suher dance» - лауреат 2-го ступеня 

Юлія Гушул. 

 Ніколаєва Катерина студентка кафедри муз.мистецтва - лауреат 3-ї 

премії конкурсу  «Crand music vocal battle» в номінації « естрадний 

вокал». 

 

9.Управління, адміністративно-господарські питання 

 

Упродовж звітного періоду в управлінні факультетом брали участь 

такі внутрішні інституційні підрозділи: деканат, вчена рада 

факультету, науково-методична рада факультету, наради 

завідувачів, комісії вченої ради факультету.  

Зокрема, окрім традиційних питань, які стосуються 

життєзабезпечення факультету, вчена рада факультету на своїх 

засіданнях заслухала і обговорила звіти кафедр факультету про 

різні види діяльності. 
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Набутий досвід засвідчив потребу такого виду діяльності, адже у 

цей спосіб і колективи кафедр мають можливість усвідомлено і 

цілеспрямовано організовувати роботу, дисциплінувати діяльність 

у різних напрямах, разом із тим, відбувається обмін позитивним 

досвідом і вдосконалення кафедрального менеджменту.  

 

За звітний період зусиллями господарських служб Університету із 

залученням сторонніх організацій виведено  з аварійного стану дах 

і частину корпусу по вул. Валовій, 18. 

Триває ремонт вентиляції і заміна пічної системи опалення (у 

корпусі по вул.Валовій,18). 
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10.Перспективні завдання: 

 

Перед колективом факультету культури і мистецтв стоять 

перспективні завдання і вирішення таких проблемних питань: 

 Зміцнення  кадрового потенціалу факультету 

 Розвиток аспірантури і організація роботи щодо створення 

спеціалізованої вченої ради для разових захистів 

 Участь  у міжнародних проектах з метою залучення коштів 

для забезпечення потреб розвитку факультету 

 Орієнтація періодичних видань факультету на статус видання 

з імпакт-фактором (Scopus, Index Copernicus) 

 Запровадження практики публікації збірників студентських 

конференцій та активізувати участь студентів у щорічному 

всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 

 Створення медіа-бібліотеки 

 Оновлення комп’ютерного класу і модернізація кафедральних 

ПК 

 Закупівля ліцензій на використання програмного забезпечення  

комп’ютерної техніки 

 Проблема плинності кваліфікованого  допоміжного персоналу 

 Оновлення фонду музичних інструментів 

 Облаштування аудиторій мультимедійними та ін. засобами 

 Робота над викладацькими інтернет-сторінками 

 Облаштування залів для занять з фахових акторських, 

музичних, хореографічних дисциплін 

 Запровадження е-курсів і курсів англійською мовою 

 

 

Звіт декана факультету культури і мистецтв обговорено і 

схвалено на засіданні Конференції колективу факультету 

культури і мистецтв 20 червня 2018 року. 


