
ПРОТОКОЛ № 9 
засідання Вченої ради 

Львівської національної академії мистецтв 
від 21 лютого 2017 р.

Присутні: ЗО з 43 членів Вченої ради.

Порядок денний:

1. Про підготовку магістра за освітньо-професійними та освітньо- 
науковими програмами у 2017-2018 н. р.

2. Обговорення започаткування провадження освітньої діяльності 
(ліцензування) спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство»

доповідає Шмагало Р. І

3. Про створення проектної групи по ліцензуванню спеціальності 028 
«Менеджмент соціокультурної діяльності» за освітнім рівнем магістр.

доповідає Шмагало Р. Т.

Одрехівський В., голова Вченої ради, відкрив засідання та оголосив
порядок денний.

І. СЛУХАЛИ:
Про підготовку магістра за освітньо-професійними та освітньо-
науковими програмами у 2017-2018 н. р.

Медвідь Л., зачитавши розділ з Положення про магістратуру, де 
зазначено терміни навчання і кількість кредитів, уточнив, від чого 
відраховуватимуть 10% набору (кафедри чи спеціальності).

Одрехівський В., згідно із трактуванням закону, мова йде про факультет 
(спеціальність).

Шафран Р. коротко роз’яснила дану ситуацію з Положенням про 
магістратуру.

Студницький Р. висловився на підтримку можливого переходу на 1,5- 
річну форму навчання магістратури в АкадемЩпереглянувши для цього 18-ти 
годинний робочий тиждень). Аргументація - два факультети мають 
конкурентів, зокрема, НУ «Львівська політехніка», яка переходить на 1,5 
річний термін навчання в магістратурі.

Медвідь Л. запропонував переглянути нарахування кредитів, оскільки за 
його підрахунками Академія використовує лише 47 кредитів.

Шафран Р. уточнила послідовність нарахування кредитів, керуючись 
законом України «Про вищу освіту», де чітко вказано, що перший семестр -  60 
кредитів. Оскільки інтегруємо наше навчання в Європейський процес, то



робочий тиждень нараховуємо у кількості 18-ти годин, а решта часу йде на 
індивідуальну роботу студента.

Шмагало Р., висловив позицію від факультету ІТМ про перехід на 1,5 
річну форму навчання в магістратурі. Аргументуючи це тим, що предмети, які 
викладають на їхньому факультеті вкладаються в 1,5 річний курс. Додавши, що 
студенти будуть вибирати навчальний заклад, де курс магістратури триває 1,5 
роки.

Голубець В. наголосив, що підготовка магістрів проводиться в рамках 
Болонської системи, а отже, на розгляд навчального закладу -  від 1 року до 2, 5 
років. Якщо ми приймемо рішення про 1,5 річну форму магістратури, то це 
призведе до скорочення окладів професорів і доцентів.

Також зауважив, що цей лист має пропозиційний характер, а тому вважає, 
що прийняття такого рішення є неможливим, оскільки це призведе до 
незрозумілості в колективі та перерахунком навантажень.

Одрехівський В. зачитав лист від Міністерства, наголосивши, що 
найоптимальніший вихід з цієї ситуації -  написати колективний лист- 
обґрунтування для збереження 2-річного терміну для навчання в магістратурі.

Василик Р. зазначив, що у деяких навчальних закладах діє практика про 
одночасне існування 1,5-річної і 2-річної форми магістратури.

Шафран Р. зазначила, що оскільки в нас вже є затверджений навчальний 
план і висвітлений в системі ЄДБО, то нам обов’язково треба прийняти 
рішення.

Якубяк М. висловився на підтримку збереження 2-річної форми 
навчання у магістратурі.

Одрехівський В. зачитав лист-проект до міністра освіти п. Гриневич Л., в 
якому викладане обґрунтування важливості збереження для нашого 
навчального закладу 2-ох річної форми навчання в магістратурі.
Голосування: «за» — одноголосно.

УХВАЛИЛИ: надіслати аргументований лист до міністра освіти і науки 
України п. Гриневич Л. М.

II. СЛУХАЛИ:
Обговорення започаткування провадження освітньої діяльності
(ліцензування) спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство»
та створення проектної групи.

Шмагало Р. зазначив, що інформація стосовно концепції спеціальності 
027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», було розіслано завчасно. Наголосив, 
що є невелика кількість фахівців з музейної справи, професійних експертів 
(державних і приватних), тому відкриття даної спеціальності в Академії є 
актуальним на теперішній час.



Зачитав перелік осіб, які входять до проектної групи: Левкович Н., Лупій, 
С., Кравченко Я.
Голосування: «за» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ: звернутися в Міністерство науки і освіти України з 
пропозицією започаткувати провадження освітньої діяльності (ліцензування) 
спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», створити проектну 
групу до складу якої увійшли професори: Левкович Н., Лупій С., Кравченко Я.

Про створення проектної групи по ліцензуванню спеціальності 028 
«Менеджмент соціокультурної діяльності» за освітнім рівнем магістр 
та створення проектної групи.

Шмагало Р. ознайомив присутніх з інформацією про ліцензування 
спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» за освітнім рівнем 
магістр і запропонував кандидатури для створення проектної групи у складі 
викладачів: Дацко О., Шпирало-Запоточна Л., Нікітенко К.
Голосування: «за» - одноголосно

УХВАЛИЛИ: створити проектну групу по ліцензуванню спеціальності 
028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» за освітнім рівнем магістр до 
складу якої увійшли викладачі: Дацко О., Шпирало-Запоточна Л., Нікітенко К.

III. СЛУХАЛИ:

Голова Вченої ради В. В. Одрехівський

Учений секретар 3. О. Тканко


