
ПРОТОКОЛ №23 
від 14.09.2017 

засідання розширеного ректорату JIHAM
Порядок денний:
1. Формування навантаження науково-педагогічного персоналу на 2017/18 н.р.
2. Звіт про проведення ремонтних робіт за період січень-сергіень 2017р.

Присутні: Одрехівський В.В., Шафран P.C., Яців P.M., Кусько Г.Д., Студницький P.O., Шмагало 
Р.Т., Ш умський І.П., Ш укатка Н.Й., Рудник Л.М., Прус Ю., (список присутніх додатється).

1.СЛУХАЛИ:
Кукушкіна В.М. Щ одо педагогічного навантаження на 2017/18 н.р. Навантаження розподілене, 
але факультети подали неузгоджені списки стосовно розподілу вибіркових дисциплін, тому дані 
дисципліни будуть виключені з педнавантаження до повного узгодження.
Ш укатка Н.Й. Щ одо нарахування ставок відповідно до педагогічного навантаження. Оскільки 
невиконані розпорядження стосовно розрахунку педнавантаження, професорсько-викладацький 

ЛІІАМ  аванс за вересень не отримає.
Щодо роздрібленості ставок, які будуть супроводжуватися нарахуванням додаткових коштів, 

відповідно до чинного законодавства.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Повідомити викладацький склад кожної 
кафедри про ситуацію яка склалася з педагогічним навантаженням.

2.СЛУХАЛИ:
Питал І.І. Надав інформацію про проведені ремонтні роботи в гуртожитку за період січеиь- 
серпснь 2017р., про ремонтні роботи на кафедрі кераміки, які на даний момент перебувають на 
завершальній стадії, про інші поточні роботи. Щ одо конфліктної ситуації, яка виникла з 
Львівобленерго, яка може призвести до відключення електропостачання в гуртожиток ЛНАМ 

(згідно листа з Львівобленерго).
Ш магало Р.Т. Щ одо ремонтних робіт, які були заплановані і закладені у кошторис 2016р. Щодо 
проблем з ліцензуванням спеціалізацій, оскільки це пов язано з нормами, відповідальна за які 
господарська частина. Щ одо умов для проведення навчання студентів па факультеті.
Питаг 1.1. Дані ремонтні роботи будуть виконуватися згідно узгодженого списку та поступлення 
будівельних матеріалів. Надав пояснення щодо ліцензування.
Одрехівський В.В. Щодо ініціатив від всіх працівників для додаткового наповнення спецфонду 

ЛНАМ.
Нагірний П. Щ одо недостатньої кількості навчальних приміщень для студентів графічного 

дизайну, оскільки цього року їх поступило 174 особи.
Ш укатка Н.Й. Щодо вартості навчання одного студента, обов’язкових держвиплат, заяв 

викладачів від кафедри і ф-тів стосовно закупівлі потребуючих матеріалів.
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