ПРОТОКОЛ №18
засідання розширеного ректорату ЛНАМ
від 14 червня 2018р.
Порядок денний:
1. Про уточнення вартості освітніх послуг на 2018-19 н.р.
2. Різне.
Присутні: 28 представників ректорату (список додається).
1.СЛУХАЛИ:
Одрехівський В.В. Про додаткове вивчення питання вартості освітніх послуг на 2018-19 н.р.
Щодо можливість зниження вартості навчання.
Шукатка Н.И. Представила аналіз вартості навчання на 2015-17 н.р. Представила статистичні
показники щодо прийому студентів на платну форму навчання в 2015-17 н.р. Згідно до
здійсненого аналізу запропоновано індексувати на 13,7% попередню вартість освітніх послуг.
Відповідно, подано проект наказу на затвердження вартості оплати освітніх послуг у ЛНАМ для
студентів, які будут зараховані у 2018 році на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб на
2018-19 н.р. на відповідні освітні програми (грн./рік). Проект додається.
Виступили: Кусько Г.Д., Шумський І.П., Студницький Р.О., Шмагало Р.Т.
Одрехівський В.В. Поставлено на голосування пропозицію щодо проведення індексації вартості
навчання в межах офіційно визначеного рівня інфляції за 2017 р. для студентів денної і заочної
форми навчання на 13, 7 %.
Г олосування:
«ЗА» - одноголосно
УХВАЛИЛИ: провести індексацію вартості навчання в межах офіційно визначеного рівня
інфляції Державною службою статистики України за 2017 р. для студентів денної і заочної
форми навчання на 13, 7 %.
Одрехівський В.В. Поставлено на голосування проект наказу для встановлення вартості оплати
освітніх послуг у ЛНАМ для студентів, які будут зараховані у 2018 році на навчання за кошти
фізичних (юридичних) осіб на 2018-19 н.р. на відповідні освітні програми (грн./рік).
Голосування:
«ЗА» - 26
«П РО ТИ »- о
«УТРИМАВСЯ» - 2
УХВАЛИЛИ: затвердити розміри річної вартості оплати освітніх послуг у ЛНАМ для
студентів, які будут зараховані у 2018 році на навчання за кошти фізичних (юридичних)
осіб на 2018-19 н.р. на відповідні освітні програми (грн./рік):

Факультет

Освітня програма

Бакалавр на
базі повної
заг.-середньої
освіти

Бакалавр на
базі Молодшого
спеціаліста

Магістр

12 500

-

13 500

мистецтвознавство
Історії і теорії
мистецтва

історія і теорія культури
та мистецтва, артекспертиза
менеджмент мистецтва

Декоративноприкладного
мистецтва

Образотворчого
мистецтва і
реставрації

художнє дерево
художнє ткацтво
художній розпис тканин
художня кераміка
художнє скло
художній метал

20 200

23 000

20 200

20 200

23 000

18 000

-

-

23 500

23 500

24 500

-

9 000

монументальнодекоративна скульптура
сакральне мистецтво
монументальний
живопис
реставрація творів
мистецтва
актуальні мистецькі
практики

Дизайну

20 200

дизайн середовища
графічний дизайн
дизайн одягу (взуття)

Заочна форма навчання
мистецтвознавство
Історії і теорії
мистецтва

історія і теорія культури
та мистецтва, артекспертиза
менеджмент мистецтва

9 000

Навчання іноземців
Всі факультети

Всі спеціалізації

50 000

50 000

2.СЛУХАЛИ:
Патик Р.С. Подано статистику відрахування студентів з 1 вересня 2017 р. Представлено
статистичний підсумок відрахування студентів по факультетах.
Шукатка Н.Й. До питання втрати студентів-платників.
Патик Р.С. До питання проектів навантаження на наступний рік. Представлено список
викладачів для коригування навантаження.
Виступили: Одрехівський В.В., Шмагало Р.Т., Фіголь О.М.
Патик Р.С. Щодо подання від факультетів кандидатур студентів для призначення іменних
стипендій Президента України і Верховної Ради України.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

Ректор

В. В. Одрехівський

