
 

ПРОТОКОЛ № 15 

засідання ректорату ЛНАМ 

від 3 травня 2017 р. 

Порядок денний 

1. Про зміну форми фінансування (переведення). 

2. Про вартість освітніх послуг. 

3. Пропозиції щодо формування рейтингу навчання. 

4. Пропозиції до запровадження МОН формульного підходу щодо розміщення 

держзамовлення на підготовку магістрів (творчий аспект). 

5. Про вартість проживання в гуртожитку ЛНАМ. 

6. Різне. 

Присутні: Одрехівський В.В., Шафран Р.С., Кусько Г.Д., Студницький Р.О., Шмагало Р.Т., 

Шумський І.П., Углик Н.В., Рудник Л.М., Кулешник Т.Я., Шеремета Б.О. 

 

1.СЛУХАЛИ:            
Шафран Р.С. Про службове подання від декана факультету Дизайн Студницького Р.О. 

щодо переведення на звільнене бюджетне місце студенткою Пилипів Н.О. 1-ого курсу 

кафедри дизайну костюму студентку 1-ого курсу кафедри дизайн інтер’єрів Мичку О.Ю., 

рейтинг 9,3. 

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Враховуючи високий рейтинг 

навчання 9,3 бали, рекомендувати студентку 1-ого курсу кафедри дизайн інтер’єрів 

Мичку Олександру Юріївну до переведення на звільнене бюджетне місце і зміну 

форми фінансування.     

 

2.СЛУХАЛИ:            
Углик Н.В.  Подала розрахунок витрат на утримання одного студента, що становить 42. 

090 грн. рік навчання. Про здійснення порівняльного аналізу попередніх років для 

формування вартості на наступний рік. Запропонувала створити на факультетах єдину 

форму (таблицю) для її заповнення з метою визначення вартості освітніх послуг на 2017-

2018 н. р.              

Кусько Г.Д. Щодо обговорення пропозиції вартості навчання на факультеті ДПМ. Не 

подано пропозиції вартості освітніх послуг.        

Студницький Р.О. Щодо обговорення пропозиції вартості навчання на факультеті 

Дизайн. Про різну динаміку набору студентів на кафедрах.      

Шафран Р.С.  Про різницю вартості на різних спеціальностях.     

ВИСТУПИЛИ:  Шумський І.П., Шмагало Р.Т.         

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

 

3.СЛУХАЛИ:          

Шеремета Б.О. Подав пропозиції від студентського самоврядування щодо формування 

рейтингу успішності навчання.          

Студницький Р.О. Про неправильність стратегії виведеної самоврядуванням.   

Шафран Р.С. Щодо пропозиції від Шумського І.П. її об’єктивність.     

ВИСТУПИЛИ: Кусько Г.Д., Шмагало Р.Т., Шумський І.П.      

Шафран Р.С. Про проміжкові засідання з даного питання. 

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.        



4.СЛУХАЛИ:             

Кусько Г.Д. Про відсутність пропозицій від факультетів до формульного підходу щодо 

розміщення держзамовлення на підготовку магістрів (творчий аспект).    

Шафран Р.С.  Про важливість подання пропозицій від академії, що вплине на 

формування держзамовлення.          

ВИСТУПИЛИ: Студницький Р.О., Шмагало Р.Т., Шумський І.П., Шеремета Б.О.   

Одрехівський В.В. Про важливість пропозицій. До 4 травня 2017 р. подати пропозиції 

Кусько Г.Д.             

 

 УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Пропозиції до запровадження МОН 

формульного підходу щодо розміщення держзамовлення на підготовку магістрів 

(творчий аспект) подати Кусько Г.Д. до 4 травня 2017 р. 

 

5.СЛУХАЛИ:            

Углик Н.В. Про вартість проживання в гуртожитку ЛНАМ. Про загальну ситуацію в 

гуртожитку із майном академії. Про поточні ремонти пов’язані із пошкодженим майном. 

Щодо необхідності підняття вартості проживання в гуртожитку.     

Одрехівський В.В. Запропонував студентському самоврядуванню обговорити дане 

питання. Про визначення вартості проживання в гуртожитку до початку вступної 

кампанії. 

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

 

6.СЛУХАЛИ:            

Шафран Р.С. Щодо пропозицій внесення до членів ДЕК на ОКР магістр. Подати осіб, які 

будуть вести протоколи засідань ДЕК на факультетах. 

 

УХВАЛЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. До 4 травня факультетам подати 

проректору з науково-педагогічної роботи службові подання із визначеними особами 

для ведення протоколів ДЕК. 

 

Кулешик Т.Я. Про каталог вибіркових дисциплін, розташований на сайті ЛНАМ.   

Шафран Р.С.  Про проблему, коли факультет Дизайну подав лише назви дисциплін. 

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

 

 Ректор                                                                    В.В. Одрехівський  

  

 Протокол                                                                Р.Т. Фур             

 

 

 

 

 

 
 


