
ПРОТОКОЛ № 13 

засідання ректорату ЛНАМ 

від 20 квітня 2017 

Порядок денний 

1. Про оплату за навчання. 

2. Про вартість проживання в гуртожитку ЛНАМ. 

3. Про надання освітніх платних послуг. 

4. Про формування рейтингу успішності студентів. 

5. Різне. 

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

Ю.М., Углик Н.В., Бундз Р.О., Маркович К.П., Шеремета Б.О. 

1.СЛУХАЛИ:               

Одрехівський В.В. Запропонував деканам внести пропозиції щодо оплати за навчання.  

Шмагало Р.Т.  Представив Службове подання від факультету ІТМ щодо обговорення 

пропозиції вартості навчання (додається). Запропоновано наступну вартість навчання на 

факультеті ІТМ: денна форма навчання ОКР «бакалавр» - 9 000 грн., ОКР «магістр» - 

10 500 грн. Заочна форма навчання ОКР «бакалавр» - 8 000 грн., ОКР «магістр» - 9000 грн. 

Студницький Р.О.  Про окремий підхід до ціноутворення за навчання по факультетах. 

Про вибірковість оплати по кафедрах. Про проведення аналізу вступної кампанії. 

Запропонував не піднімати  вартість навчання.        

Кусько Г.Д. Про необхідність обговорення  на факультеті питання вартості навчання. Про 

принцип підняття ціни по курсах.           

Смольський Ю.М.  Про врахування при ціноутворенні вартості освітніх послуг чіткої 

мінімальної цифри скільки реально коштує навчання в ЛНАМ, поданої бухгалтерією. 

Углик Н.В. Про вартість навчання, яка ніколи не перевищувала реальну вартість, що 

становить від 44 до 48 тис. грн.. (дані зі звіту головного бухгалтера на Верховну Раду 

України). Про диференціацію вартості навчання по кафедрах. Про обов’язкову індексацію 

вартості навчання відносно останньої вартості.        

Шмагало Р.Т. Про можливість перерахувати навчання в групах 5, 10, 15 студентів.  

Бундз Р.О. Про індексацію  реальної вартості навчання.     

Студницький Р.О. Про обговорення витрат по кафедрах.     

Одрехівський В.В.   Підсумував обговорення. Зазначив важливість колегіальних рішень. 

Про подання фінансових пропозицій до 3.05.2017. інформацію подати Кулешнику Т.Я. для 

створення медіапрезентації. 

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Деканам підготувати фінансову 

пропозицію 3.05.2017 року. Кулешику Т.Я. підготувати медіапрезентацію.  

 

2.СЛУХАЛИ:            

Углик Н.В.  Про вартість  проживання в гуртожитку ЛНАМ, яку треба піднімати на 

відсоток витрат. Про пропозицію вартості проживання на наступний ректорат. 

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

 

3.СЛУХАЛИ:            

Одрехівський В.В. Про інформацію щодо надання освітніх платних послуг. Представив 

службове подання від завідувача кафедри академічного живопису Шиміна Я.В. щодо 

літньої школи з живопису та рисунку.         

Смольський Ю.М. По питанню оплати  викладачам за платні освітні послуги.   



Углик Н.В.   Про погодинну оплату таких послуг викладачам. Зазначила, що це робота на 

час відпустки. Необхідність узгодження питання згідно законодавства. 

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.                   

  

4.СЛУХАЛИ:            

Бундз Р.О. Надав пояснення щодо розпорядження № 27. Про доведення інформації 

студентам через студраду щодо можливості отримання державної цільової підтримки.  

Подав пропозицію для вивчення принципу формування рейтингу успішності студентів. 

Пропозиція: новий принцип оцінювання успішності студентів зробити змінами до 

Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів ЛНАМ. 

Зазначив, що правки до положення можна вносити після закінчення навчального року.  

Одрехівський В.В. Про врахування змін на засіданні стипендіальної комісії. Створення 

єдиного рейтингу по академії. Пропозиції щодо формування рейтингу оцінювання 

успішності студентів подати до 3.05.2017 року. 

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.   

 

  

 

 Ректор                                                                           Одрехівський В.В. 

  

 Протокол                                                                      Фур Р.Т.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


