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вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного
господарства».
2. Відповідно до рішення ДАК від 15.10 2002 р., протокол №41, Наказу
Міністерства освіти і науки України від 24.10.2002 р. № 606, Ліцензії
Міністерства освіти і науки України (АА № 429299 від 07.04.2003 р.),
Додатку до вказаної Ліцензії Одеська національна музична академія імені
A.B. Нежданової реалізує освітньо-професійні програми підготовки
магістрів за спеціальностями (спеціалізаціями) IV рівня акредитації
8.020205
«Музичне
мистецтво
та
8.020101
"Культурологія",
затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України у «Переліку
напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у
вищих навчальних закладах».
3. Академія здійснює підготовку за магістерськими програмами в обсягах,
що відповідають прийому до аспірантури або асистентури- стажування, а
також за додатковими замовленнями наукових установ, інших навчальних
закладів тощо - як на державній, так і на контрактній основі. Інші умови
обсягів підготовки за магістерськими програмами встановлюються за
погодженням з Міністерством культури України в індивідуальному
порядку за поданням академії, інших навчальних закладів, міністерств і
відомств.
5. Метою магістратури є оволодіння методологією наукового дослідження
музичного мистецтва, освоєння нових педагогічних та виконавських
методик, сучасних явищ музичної культури, підготовка та захист
кваліфікаційної наукової, методичної або науково-методичної роботи в
одній з галузей музичного мистецтва в усіх його взаємозв'язках з іншими
художніми та культурними явищами.
6. Особи, які спішно пройшли поточну атестацію, склали Державні іспити
та захистили на засіданні Державної атестаційної комісії кваліфікаційну
магістерську роботу, отримують документи встановленого зразка про
здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікацію магістра.
Код і назва магістерських кваліфікацій кожної спеціальності (спеціалізації)
визначається у Державному класифікаторі професій відповідно «Переліку
кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями»
Міносвіти України ДСВО 02-98.
7. Магістратура дає право вступу до наукової аспірантури, асистентуристажування), прикріплення на правах здобувача для захисту кандидатської
дисертації. Магістерський диплом дає право діяльності у вищих
навчальних закладах, бібліотеках, музеях, засобах масової інформації
тощо.
8. Фінансування академії з питань діяльності магістратури здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету в обсягах, що узгоджені з
Міністерством культури України і коштів, що отримані за підготовку
магістрів згідно договорів з юридичними та фізичними особами.
9. Прийом абітурієнтів на навчання на основі ступеня бакалавра або
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра
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здійснюється за результатами вступних випробувань. Прийом на
підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюються за
кошти фізичних (юридичних) осіб.
10. Громадяни інших держав можуть бути прийняті в магістратуру на
підставі договорів, що укладаються між фізичними та юридичними
особами і керівництвом академії, або у відповідності до міждержавних і
міжурядових угод.
11. . Навчання в магістратурі проводиться як з відривом. Особам, які
прийняті в магістратуру на основі диплома бакалавра (з відривом від
трудової діяльності) виплачується стипендія з дня зарахування. Стипендія
призначається згідно положення про матеріальне забезпечення студентів
академії.
12. Термін навчання в магістратурі - 1 рік.
13. Особи, які відраховані з магістратури достроково за протиправні дії
або за невиконання учбового плану, правом повторного вступу до
магістратури не користуються.
14. Поновлення навчання осіб, відрахованих з магістратури з поважних
причин, переводи в магістратуру інших вузів на термін, що залишився,
здійснюється згідно діючого положення про студентів академії
15. Кожному магістранту, одночасно з його зарахуванням, ректором
академії призначається науковий керівник, який повинен мати вчений
ступінь та (або) вчене звання і працювати в академії, затверджується тема
кваліфікаційної випускної роботи. При виконанні кваліфікаційної роботи
на стику суміжних проблем додатково може бути призначений науковий
консультант. Кількість магістрантів, прикріплених до одного керівника,
визначається за його згодою ректором академії і не повинна перевищувати
5 осіб одночасно. Науковий керівник консультує магістранта по
проблемам дослідження, контролює виконання плану індивідуальної
підготовки та графіка досліджень, несе відповідальність за якість
кваліфікаційної роботи. Оплата праці наукових керівників здійснюється
відповідно до норм часу.
16.
Освітньо-професійні
програми
магістерської
підготовки
складаються з двох частин: освітньої та науково-дослідної. Освітня
частина містить перелік спеціальних та гуманітарних дисциплін, що
забезпечують поглиблене засвоєння професійних проблем, історичних та
філософських розділів відповідної галузі. Науково-дослідна частина
магістерської програми визначається індивідуальним планом роботи
студента і передбачає підготовку та захист кваліфікаційної магістерської
роботи.
17. Магістранти мають права на рівні студентів, аспірантів, асистентівстажистів академії згідно з діючими положеннями про навчання студентів і
підготовку науково-педагогічних кадрів у ВНЗ.
18. Магістранти
повинні повністю виконати навчальний та
індивідуальний плани підготовки, скласти державні іспити та захистити
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перед державною комісією кваліфікаційну магістерську роботу. Державна
комісія призначається наказом ректора академії в складі Голови і не менш
ніж два-три членів з числа науково-педагогічних і наукових працівників
вищої кваліфікації, один з яких повинен бути доктором наук або
професором з цієї спеціальності
19. Магістерська робота - це випускна кваліфікаційна робота, науковометодичного або науково-дослідницького змісту, що віддзеркалює
спеціалізацію магістранта та відповідає його творчо-виконавським
інтересам, має внутрішню єдність, відбиває хід і наслідки розробки
обраної теми, є актуальною щодо сучасного рівня розвитку обраної
проблеми. Магістерська робота подається у вигляді, який дозволяє судити,
наскільки повно відображені та обґрунтовані положення, висновки та
рекомендації, що містяться у ній, їх теоретична та практична значущість.
Виконання такої роботи повинно свідчити, що її автор вміє самостійно
проводити професійний пошук, бачити професійні проблеми, методи їх
вирішення.
20. Загальний контроль за виконанням планів навчання здійснює декан
ФВК.
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