Протокол № 5
засідання Вченої ради факультету ІТМ
Львівської національної академії мистецтв
від 21 квітня 2015 року
Присутні: проф.Шмагало Р.Т., доц. Покотило Г. М., доц.Лупій С. П., проф.
Стельмащук Г. Г., доц.Нікітенко К. В., доц. Якуб’як М. В., доц. Лесько О. М.,
доц. Костюк І. В., доц. Дацко О. І.

Порядок денний
1.Затвердження плану роботи вченої ради ф-ту ІТМ на другий семестр 2014 –
2015 н.р.
2. Про підготовку до проведення студентської науково-творчої конференції
та науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу
ЛНАМ.
3. Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін.
Слухали: Покотило Г.М., вчений секретар ф-ту ІТМ, про затвердження
плану роботи Вченої ради факультету ІТМ на ІI семестр 2014 – 2015 н.р.
Ухвалили: затвердити план роботи Вченої ради факультету ІТМ на
ІI семестр 2014 – 2015 н.р.
Слухали: декана факультету ІТМ Шмагала Р.Т. з інформацією про
підготовку до проведення студентської науково-творчої конференції та
науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу
ЛНАМ.
Ухвалили: Інформацію Шмагала Р.Т. взяти до уваги. Викладачам
факультету ІТМ підготувати тези до конференції професорськовикладацького складу.
Слухали: Шмагала Р.Т. декана факультету ІТМ про організацію вивчення
гуманітарних дисциплін на факультету ІТМ.
Виступили:
Дацко О.І., методист кафедри менеджменту мистецтва, з інформацією про
результати акредитації кафедри менеджменту мистецтва, а також про нові
вимоги Міністерства освіти щодо навчальних планів на наступний
навчальний рік. Одна з вимог Міносвіти – винести ряд нормативних
навчальних дисциплін у цикл дисциплін самостійного вибору студентів. Як
пропозиція – переведення деяких дисциплін на факультативні заняття, але
для цього потрібно розробити Положення про факультативи. Дацко О.І
акцентувала на тому, що студенти факультету ІТМ, зокрема кафедри
менеджменту мистецтва вільно володіють іноземною мовою, а тому на
майбутнє студентам можна викладати певні фахові дисципліни іноземною
мовою (за вибором). Тим більше, що на кафедрі менеджменту мистецтва є

для цього необхідний науковий потенціал, багато викладачів професійно
знають хоча б одну іноземну мову. Студентам важливо подавати не тільки
граматику іноземної мови чи переклад текстів рівня шкільної програми, а
більше акцентувати на фаховій термінології. Запропонувала також збільшити
тривалість 12 семестру з 8 до 12 тижнів, посилаючись на об’єктивні для
цього причини і доцільність такого кроку.
Якуб'як М.В., зав. каф. соціально-гуманітарних наук, висловив побажання
не тільки не скорочувати навчальне навантаження на іноземну мову, але й,
по-можливості, збільшити кількість лекцій з іноземної мови.
Шмагало Р.Т., декан ф-ту ІТМ, негативно висловився про намагання
збільшити термін навчання за ОКР «Магістр» до 2 років. Як приклад, згадав
Польщу, де термін навчання за ОКР «Магістр» триває всього один рік, і
студенти, які в наш час є досить прагматичними, напевно, виберуть менший
період часу навчання. Закцентував увагу на необхідності збільшити
бюджетні місця на «Культурологію» та «Менеджмент соціокультурної
сфери». Запропонував написати лист в Міносвіти з обґрунтуванням
необхідності збільшення кількості бюджетних місць, посилаючись на якісний
склад кафедр історії та теорії мистецтва і менеджменту мистецтва. Також
нагадав про розпорядження по факультету ІТМ стосовно покращення
навчальної дисципліни студентів – контроль відвідування ними занять з
фізвиховання чи інших дисциплін.
Костюк І.В., методист каф. історії та теорії мистецтва, погодилася з
Дацко О. І. відносно іноземної мови та збільшення тривалості навчальних
тижнів в 12 семестрі. Зауважила, що загальна кількість годин не змінилася, їх
ущільнили з шести семестрів до трьох (2-2, 2-2, 2-2, тепер – 4-4-3 тижневого
навантаження),
зважаючи
на
максимальну
кількість
дисциплін
на семестр – 8.
Ухвалили:
1. Укладені кафедрами менеджменту мистецтва та історії та теорії мистецтва
навчальні плани 2015 – 2016 н.р. залишити без змін; викладачам кафедри
соціально-гуманітарних наук внести зміни у навчальні програми: зменшити
кількість годин на викладання граматики Іноземної мови, збільшити
кількість годин на викладання Іноземної мови за професійним спрямуванням
(мистецтвознавство та менеджмент мистецтва).
2.Внести пропозицію написання листа в Міністерство освіти України з
обґрунтуванням необхідності збільшення кількості бюджетних місць на
факультеті історії і теорії мистецтва.
Результати голосування:
„ЗА” – 8
„ПРОТИ” – 1
„УТРИМАЛИСЯ” – 0
Голова вченої ради ф-ту ІТМ
Вчений секретар

проф. Шмагало Р. Т.
Покотило Г.М.

