
ПРОТОКОЛ № 11 

засідання Вченої ради  

Львівської національної академії мистецтв 

від 7 березня 2017 р. 

Присутні: 32 з 43 членів Вченої ради. 

 

Порядок денний: 

1.Про формування конкурсних пропозицій обсягу прийому за освітнім 

ступенем магістра на 2017 рік. 

2. Програма підготовки бакалаврів у галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво», напряму підготовки 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 

кваліфікація «музеєзнавець, експерт художніх творів», представлення 

навчального плану. 

3. Про освітньо-професійну і освітньо-наукову програму другого рівня 

вищої освіти (магістерський) у галузі знань 02 «Культура і мистецтво», 

спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», кваліфікація 

«менеджер-дослідник соціокультурної діяльності, викладач», представлення 

навчального плану. 

доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Шафран Р.С. 

4. Різне. 

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

порядок денний. 
 

І. СЛУХАЛИ: 

Про формування конкурсних пропозицій обсягу прийому за освітнім 

ступенем магістра на 2017 рік. 

 

Одрехівський В.В. зачитав листа з Міністерства освіти і науки України, 

інформувавши Вчену раду про диференціацію щодо ступеня магістр. Для 

магістрів, які навчаються за освітньо-професійними програмами передбачено 

90 кредитів, а за освітньо-науковими програмами – 120 кредитів. 

Бюдженте замовлення пов’язане з кількістю випускників за кожною 

спеціальністю. Чисельність групи за освітньо-науковим рівнем повинна 

складати не менше 10 осіб. 

Одрехівський В.В. наголосив на те, що члени Вченої ради повинні 

внести зміни у навчальні плани, згідно затверджених кредитів. 

Голосування: «за» – 28, «проти» – немає, «утрималися» – 4. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Диференціювати програми для магістрів за освітньо-професійним та 

освітньо-науковим рівнем. 

 



ІІ. СЛУХАЛИ: 

Програму підготовки бакалаврів у галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво», напряму підготовки 027 «Музеєзнавство, 

пам’яткознавство», кваліфікація «музеєзнавець, експерт художніх 

творів», представлення навчального плану. 

 

Шафран Р.С. проінформувала про напрацювання робочої групи, 

створеної за Наказом ректора. Нею було сформовано пакет документів, який 

увійшов до ліцензійної справи напряму підготовки 027 «Музеєзнавство, 

пам’яткознавство». Згідно порядку подання документів, ліцензійна справа 

повинна бути погоджена Вченою радою навчального закладу. 

Голосування: «за» – одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити навчальний план і освітньо-професійну 

програму підготовки бакалаврів у галузі знань 02 «Культура і мистецтво», 

напряму підготовки 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», кваліфікація 

«музеєзнавець, експерт художніх творів». 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Про освітньо-професійну і освітньо-наукову програму другого 

рівня вищої освіти (магістерський) у галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво», спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності», кваліфікація «менеджер-дослідник соціокультурної 

діяльності, викладач», представлення навчального плану. 

 

Шафран Р.С., озвучила інформацію щодо даного напряму підготовки. 

Голосування: «за» – одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити навчальний план, освітньо-професійну і 

освітньо-наукову програму другого рівня вищої освіти (магістерський) у галузі 

знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 028 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності», кваліфікація «менеджер-дослідник 

соціокультурної діяльності, викладач».  

 

IV. Різне:  

Яців Р., зачитав зміни які були внесені до теми кандидатської дисертації 

Єфімової Анни Вікторівни, згідно протоколу № 11 від 07.02.2017 р. засіданя 

кафедри Історії і теорії мистецтва. 

Голосування: «за» – одноголосно. 

 

 


