ПРОТОКОЛ №15
Засідання звуженого ректорату ЛНАМ
від 12 вересня 2016
Порядок денний
1. Про освітній процес.
2. Різне.
1.СЛУХАЛИ:
Углик Н.В. Про навантаження, підрахунок ставок. Про скорочення 7 ставок по академії.
Студницький Р.О. Про інформацію щодо ставок по кафедрах.
Кукушкіна В.М. Надала інформацію про кількість ставок по кафедрах.
Студницький Р.О. Про ситуацію з прийомом на роботу без погодження декана.
Одрехівський В.В. Про прийняття на роботу. Про проходження претендентами відбору
та представлення ними портфоліо. Про відповідальність керівника вузу за кадрові
питання.
Шмагало Р.Т. Про відсутність впливу декана на процес прийому на роботу.
Углик Н.В. Про скорочення ставок щоб не відбулося навчання неповних груп.
Шмагало Р.Т. Щодо пропозиції для винесення на Вчену раду академії, повернути набір
на спеціалізацію Історія теорія мистецтва в галузь «Мистецтво».
Углик Н.В. Про питання зміни галузі, яке піднімати зараз, а не в середині року. Про
вивчення питання.
Одрехівський В.В. Про створення робочої групи під керівництвом Шмагала Р.Т. для
вивчення питання щодо зміни галузі для представлення на Вчену раду академії.
Кукушкіна В.М. Про даний процес, який триватиме роками.
Углик Н.В. Про необхідність вирішення питання з навантаженням.
Шафран Р.С. Про складність ситуації. Обов’язковість створення робочої групи по
вивченню питання. Про моніторинг процесу приймальної комісії. Про набір студентів на
наступний рік, що здійснюватиметься виключно за спеціалізаціями. Про подання в кінці
грудня замовлення на місця до МОН.
Студницький Р.О. Про винесення питання щодо факультету ІТМ на Вчену раду академії.
Шафран Р.С. Про скорочення ставок на рівень минулого року. Щодо пропозиції:
1. Встановити норми часу на керівництво педагогічною практикою:
- для академічних груп з чисельністю до 12 студентів – 15 год.;
- для академічних груп з чисельністю більше 12 студентів – 15 год.
Встановити норми часу на керівництво іншими видами практики:
- для академічних груп з чисельністю до 12 студентів – 20 год.;
- для академічних груп з чисельністю більше 12 студентів – 30 год.
2. Не планувати години на перевірку контрольних заходів з практичних дисциплін
(академічний рисунок, академічний живопис, скульптура, робота в матеріалі,
композиція (проектування)).
3. Відмінити оплату за позування натурників на самостійних роботах з дисциплін
академічний рисунок, академічний живопис, скульптура.
Студницький Р.О. Щодо доцільності даної пропозиції.

Одрехівський В.В. Поставив на голосування пропозицію щодо оптимізації ставок.
Голосування: «ОДНОГОЛОСНО».
УХВАЛИЛИ: Здійснити зменшення кількості ставок професорсько-викладацького
складу відповідно до розрахунку по Постанові 1134.
Враховуючи відсутність додаткового бюджетного фінансування на 2016-2017 н. р.,
провести наступні заходи з метою економії:
1. Встановити норми часу на керівництво педагогічною практикою:
- для академічних груп з чисельністю до 12 студентів – 15 год.;
- для академічних груп з чисельністю більше 12 студентів – 25 год.
Встановити норми часу на керівництво іншими видами практики:
- для академічних груп з чисельністю до 12 студентів – 20 год.;
- для академічних груп з чисельністю більше 12 студентів – 30 год.
2. Не планувати години на перевірку контрольних заходів з практичних
дисциплін (академічний рисунок, академічний живопис, скульптура, робота в
матеріалі, композиція (проектування)).
3. Відмінити оплату за позування натурників на самостійних роботах з
дисциплін академічний рисунок, академічний живопис, скульптура.
СЛУХАЛИ:
Шафран Р.С. Про відрахування до 14 вересня студентів які не приступили до занять.
Про переведення.
Шумський І.П. Щодо студентки, яка проживає в Україні є іноземкою та отримала вищу
освіту в Білорусії. Про студентку яка походить з зони АТО, але немає документу.
Бундз Р.О. Надав роз’яснення щодо даної ситуації.
Шафран Р.С. Про службове подання від декана факультету ДПМ щодо клопотання в
МОН про 2 додаткові бюджетні місця для дітей АТО – Бурко Марта Тарасівна, Решітник
Анастасія Віталіївна. Студенти навчаються на платній формі (скорочений бакалавр). Про
службове подання від декана факультету ІТМ щодо клопотання в МОН про 2 додаткові
бюджетні місця для учасників АТО – Височанського Ярослава Олеговича, Согора
Ярослава Тарасовича. Студенти навчаються на платній формі (1 курс, магістр).
Одрехівський В.В. Поставив на голосування питання щодо клопотання в МОН про 2
додаткові бюджетні місця для студентів дітей АТО - Бурко Марти Тарасівни, Решітник
Анастасії Віталіївни.
Голосування: «ОДНОГОЛОСНО».
УХВАЛИЛИ: Скерувати клопотання в МОН щодо 4 додаткових бюджетних місць
для студентів Бурко Марти Тарасівни, Решітник Анастасії Віталіївни,
Височанського Ярослава Олеговича, Согора Ярослава Тарасовича.
2.СЛУХАЛИ:
Бундз Р.О. Про хід судових справ по студентах, які мають заборгованість по оплаті. Про
необхідність відраховувати студентів згідно умов Угоди про надання освітніх послуг.

Угода укладається для того щоб її дотримуватися в іншому випадку вона втрачає зміст.
Про юридичну фіксацію затримки оплати за надання освітніх послуг. Про відрахування
до надання академічної відпустки. Рішення суду про відшкодування на користь академії
ще не означає отримання коштів. Про роботу із студентом.
Студницький Р.О. Про відрахування студентів які мають певні пільги, але великий
борг.
Шафран Р.С. Про підключення всіх до процесу погашення боргу. Про попереднє
оприлюднення списків студентів боржників на дошках оголошень деканатів.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
СЛУХАЛИ:
Шафран Р.С. Про звернення пані А. Муращинської з проханням провести лекцію. Щодо
донесення інформації про лекцію до студентів.
Одрехівський В.В. Щодо делегації з Китаю, яка відвідає академію.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
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