
ПРОТОКОЛ № 9
засідання розширеного ректорату 

від 6 червня 2019 р.

Порядок денний:
1. Про вартість освітніх послуг на 2019-20 н. р.
2. Різне.

Присутні: 26 представників розширеного ректорату (список додається).

1.СЛУХАЛИ:
Шукатка Н.Й. До питання про визначення вартості освітнії послуг на 2019-2020 н.р. у ЛНАМ. 
Про розрахунок плати за навчання, який здійснюється за методитокою наданою МОНУ. 
Представлено розрахунок витрат на утримання одного студента. Представлено динаміку вартості 
навчання у ЛНАМ за 2016-2018 н.р. Представлено аналіз прийому студентів за 2016-2018 н.р. по 
факультетах. Представлено здійснений моніторинг вартості освітніз послуг у ЗВО.
Запропоновано встановити вартість навчання на 2019-2020 н р.:

Факультет Освітня програма

I
Бакалавр на базі 

повної іаг.- 
середньої освіти

Бакалавр 
на бай 

Молодшого 
спеціаліста

Магістр

денна форма навчання

Мистецтвознавство

Історії і теорії 
мистецтва

історія і теорія культури та мистецтва, арт- 
експертиза 13500 - 14500

менеджмент мистецтва

Д.
художнє дерево т

художнє ткацтво
Декоративно- художній розпис тканин

22000 22000 25000прикладного мистецтва художня кераміка
художнє скло

художній метал

монументально - 
декоративна скульптура

Образотворчого
сакральне мистецтво

монументальний живопис 22000 22000 25000
мистецтва і реставрації

реставрація творів мистецтва

актуальні мистецькі практики

дизайн середовища
Дизайну графічний дизайн 26000 26000 27000

дизайн одягу (взуття)

заочна форма навчання

мистецтвознавство
Істор ії і теорії 

мистецтва
історія і теорія культури та мистецтва, арт- 

експертиза
9500 - 9500

менеджмент мистецтва

навчання іноземців

Всі факультети всі спеціалізації 55000 - 60000



Виступили: Одрехівський В.В., Шумський І.П., Студницький Р.О., Шукатка Н.Й.,
Стельмащук Г.Г.
Яико Т.О. Запропоновано затвердити вартість освітніх послуг на 2029-2020 н.р.
Одрехівський В.В. Поставлено на голосування пропозицію головного бухгалтера Шукатки Н.Й. 
щодо вартості освітніх послуг на 2019-2020 н. р.
Голосування:
«ЗА» - одноголосно.

Факультет Освітня програма

Бакалавр на 
базі повної 

заг.-середньої 
освіти

Бакалавр 
на базі 

Молодшого 
спеціаліст 

а

Магістр

денна форма навчання

Історії і теорії 
мистецтва

Мистецтвознавство

13500 - 14500
історія і теорія культури та 
мистецтва, арт-експертиза

менеджмент мистецтва

Декоративно-
прикладного

мистецтва

художнє дерево

22000 22000 25000

художнє ткацтво
художній розпис тканин

художня кераміка
художнє скло

художній метал

Образотворчого 
мистецтва і 
реставрації

монументально - 
декоративна скульптура

22000 22000 25000
сакральне мистецтво

монументальний живопис
реставрація творів мистецтва
актуальні мистецькі практики

Дизайну
дизайн середовища

26000 26000 27000графічний дизайн
дизайн одягу (взуття)

заочна форма навчання

Істор ії і теорії 
мистецтва

мистецтвознавство

9500 - 9500історія і теорія культури та 
мистецтва, арт-експертиза

менеджмент мистецтва

навчання іноземців

Всі факультети всі спеціалізації 55000 60000

Ректор
Протокол

В. В. Одрехівський 
Р. Т. Фур


