
ПРОТОКОЛ №17
засідання розширеного ректорату ЛНАМ 

від 7 червня 2018р.

Порядок денний:
1. Про вартість освітніх послуг на 2018-19 н.р.
2. Різне.

Присутні: 27 представників ректорату (список додається).

1.СЛУХАЛИ:
Кусько Г.Д. Представлено пропозицію від факультету ДПМ на вартість освітніх послуг на 2018- 
19 н.р. Внесла пропозицію: на ОР бакалавр не збільшувати вартість освітніх послуг; на ОР 
магістр -  зменшити вартість освітніх послуг.
Шумський І.П. Представлено пропозицію від факультету ОМіР: не зменшувати вартість 
освітніх послуг на 2018-19 н.р.
Студницький Р.О. Представлено пропозицію від факультету Дизайн: залишити вартість 
освітніх послуг на рівні попереднього року.
Шмагало Р.Т. Представлено пропозицію від факультету ІТМ: ОР бакалавр, ОР магістр (денна 
форма навчання) по 12.000 гр.; ОР бакалавр, ОР магістр (заочна форма навчання) по 9.000 гр. 
Шукатка Н.Й. Представлено моніторинг вартості освітніх послуг на 2018-19 н.р. у вузах Львова 
та України. Представила витрати на одного студента у ЛНАМ на 2018-19 н.р. (41.741,87 гр.). 
здійснила аналіз прийому студентів на платну форму навчання у ЛНАМ за період 2015-17 н.р. 
Внесла пропозицію: змінити вартість освітніх послуг на 2018-19 н.р. на індекс інфляції -  13.7 %. 
Виступили: Мартинюк С.Л., Шукатка Н.Й., Одрехівський В.В., Маркович К.П., Василик Р.Я., 
Стельмащук Г.Г., Кулешник Т.Я.
Яців Р.М. Щодо вартості освітніх постуг по аспірантурі ЛНАМ.
Шукатка Н.Й. Про відмінність розрахунку вартості освітніх послуг між студентом і аспірантом. 
Зазначено, що вартість навчання в аспірантурі ЛНАМ -  це ціновий мінімум. Запропоновано до 
розгляду встановити вартість підготовки в аспіранту ЛНАМ за напрямами підготовки 022 
«Дизайн» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за весь курс 
навчання 76 400 грн., в тому числі по роках: І рік -  19 210 грн.; II рік -  21 440 грн.; III рік -  19 180 
грн.; IV рік -  16 570 грн. Для іноземних громадян, згідно до проведеного розрахунку вартості 
навчання в аспірантурі і докторантурі, запропоновано за весь курс навчання 10 000 дол. США у 
вільно конвертованій валюті відповідно до курсу долара США на момент укладання договору 
про надання освітніх послуг, в тому числі по роках: І рік -  2.500.00, ІІрік - 2.500.00, III рік -
2.500.00. IV рік - 2.500.00.
Одрехівський В.В. Поставлено на голосування' встановити вартість підготовки в аспіранту 
ЛНАМ за напрямами підготовки 022 «Дизайн» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» за весь курс навчання для громадян України - 76.400 грн., в тому числі 
по роках: І рік -  19 210 грн.; II рік -  21 440 грн.; III рік -  19 180 грн.; IV рік -  16 570 грн.
Для іноземних громадян, згідно до проведеного розрахунку вартості навчання в аспірантурі і 
докторантурі, запропоновано за весь курс навчання 10 000 дол. США у вільно конвертованій 
валюті відповідно до курсу долара США на момент укладання договору про надання освітніх 
послуг, в тому числі по роках: І рік -  2.500.00, ІІрік - 2.500.00, III рік - 2.500.00, IV рік - 2.500.00.
Голосування: «ЗА» - одноголосно.
УХВАЛИЛИ: Встановити вартість підготовки в аспірантурі і докторантурі ЛНАМ за 
напрямами підготовки 022 «Дизайн» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» за весь курс навчання для громадян України 76 400 грн., в тому 
числі по роках: І рік -  19 210 грн.; II рік -  21 440 грн.; III рік -  19 180 грн.; IV рік -  16 570 
грн.; для іноземних громадян за весь курс навчання 10 000 дол. США у вільно 
конвертованій валюті відповідно до курсу долара США на момент укладання договору про 
надання освітніх послуг, в тому числі по роках: І рік -  2.500.00, ІІрік - 2.500.00, III рік -
2.500.00, IV рік - 2.500.00.
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