
ПРОТОКОЛ У №2 

Засідання ради факультету дизайну від 6.09.2016 р.

Присутні: Декан факультету Студницький Р.О.; 
зав. кафедри ДІ Москалюк В.М.; 

викладачкафедри ДІ Братівник П.В.;
зав.кафедри Нагірний П.Ю..;

викладач каф-ри ГД Царик  М.З.; 
зав.кафедри ДК Коровицький О.О.,  

професор каф-ри ДК Тканко З.О.,  

П о р я д о к     д е н н и й:

1. Платне навчання.
2. Підготовка до  70-літнього  ювілею ЛНАМ.

1. Слухали декана факультету  Студницького Р.О.: 10 вересня  
скликається  засідання ректорату з питання  індексування плати за 
навчання  студентам 2, 3, 4, 5-х курсів. Це складає 20% від встановленої 
суми оплати  за освітні послуги. Індексація призначається одноразово на 
рік. Якщо ми не погодимось  на індексування у 20% тоді  держава 
індексує  на 40%. Шановні колеги, рішення  треба прийняти сьогодні.
2. Слухали декана факультету Студницького Р.О. В Академії 
триває підготовка до святкування 70-літнього ювілею. Поступила 
пропозиція  від адміністрації про висунення  на нагороди працівників 
підрозділів, які не належать  до науково-педагогічного складу. Прошу 
завідувачів подати свої пропозиції.

А тепер, що стосується організації святкування ювілею. Завтра 
відбудеться засідання організаційного комітету. Ми вже мали розмову із 
завідувачем кафедри  ГД П.Нагірним  про організацію виставки 
графічного дизайну. Загалом ситуаціє є плачевна. Фінансування немає, 
проблема з боксами . Шановні колеги, які будуть ваші пропозиції ? Як 
представити  наш  факультет?

Виступили Нагірний  П.Ю.: Це виглядає незрозуміло. З одного боку 
треба організувати виставку, з другого боку — грошей немає, місця 
також немає. На мою думку не можна змішувати дизайн з 
образотворчим мистецтвом. Але виставку  графічних робіт  ми зробити 
можемо.

Москалюк В.М.: Я також вважаю, що виставка повинна бути 
представлена не  художніми етюдами, а  студентськими дизайнерськими 
проектами. Ми обов’язково будемо готуватись до виставки.



Студницький Р.О.: Якщо ми не в стані зробити повноцінну акцію, 
можемо організувати  науково-практичну конференцію з виставкою 
творчих робіт студентів  в приватній галереї.

Коровицький О.О.: Нашій  кафедрі для організації демонстрації 
колекції одягу, виготовлення  рекламного плакату потрібно  мінімум 55 
тисяч гривень. Я про це говорив ще минулого року. На мою думку   
кафедру треба представляти належно. Свої пропозиції я подав декану та 
проректору  Яціву  Р.М. Для «галочки»  я цим займатись не буду.

Студницький Р.О.:  Приймаємо рішення : подати від факультету свої 
пропозиції щодо організації  ювілею, але  в тому форматі, який був нам 
запропонований, ми  участі  не приймаємо.

Ухвалили:
1. Інформацію прийняти до відома
2. Не підтримати  рішення про індексування оплати за освітні послуги 

та проінформувати студентів платної форми навчання про  сплату  
індексації у розмірі 20% .

3. Підготувати службові подання про висунення на нагороди 
працівників, які не належать до науково-педагогічного складу з 
нагоди  ювілею  Академії.

4. Підготувати пропозиції щодо представлення  факультету  з нагоди 
святкування 70-літнього ювілею ЛНАМ.

Голова  ради факультету Р.О. Студницький

Секретар О.В.Хлєбнікова
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