
Протокол № 28 
засідання ректорату ЛНАМ 

від 8 листопада 2018 р,

Порядок денний:

1. Про забезпечення освітнього процесу.
2. Про рекомендацію найкращого студента для вручення подяки Голови ЛОДА.
3. Різне.

Присутні: Одрехівський В.В., Патик Р.С., Яців Р.М., Студницький Р.О., Рибак О.З., Смольський 
Ю.М., Мартинюк С.Л., Цікайло С., ІПукатка Н.Й., Бундз Р.О., Кірган В.

1.СЛУХАЛИ:
Бундз Р.О. Про договори про надання освітніх послуг студентами, укладені з студентами, що на 
даний час є на другому році навчання за ОР «магістр». Зазначено, що у графі «термін навчання» 
некоректно вказано терміни навчання (1 рік 4 місяці). Зазначено, що рішенням Вченої ради 
ЛНАМ було затверджено термін навчання 1,5 роки. Про розрахунок здійснений бухгалтерією на 
оплату освітніх послуг згідно договору. Про неможливість надати освітні послуги в повному 
обсязі та видати дипломи. Запропоновано: укладення додаткових договорів на надання освітніх 
послуг з студентами 2 року навчання ОР «магістр» всіх форм навчання на термін 1.5 роки. 
Виступили: Япів Р.М., Мартинюк С.Л., Шукатка Н.Й., Студницький Р.О , Одрехівський 
В.В., Патик Р.С.
Рибак 0 ,3 . Про коректність договорів на заочній формі навчання.
Кірган В. Підтримано пропозицію та зазначено на донесенні даної інформації до студентів. 
Одрехівський В.В. Поставлено на голосування питання про укладення додаткових договорів на 
продовження терміну надання освітніх послуг з студентами 2017 року всту п у  навчання ОР 
«магістр» бюджетної та платної форми навчання терміном 1.5 роки.
Голосування : «ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ: укласти додаткові договори до договорів на надання ееантніх послуг з 
студентами ОР «магістр» бюджетної та платної форми.

2.СЛУХАЛИ:
Одрехівський В.В. Про визначення кращого студента ЛНАМ для нагородження подякою голови 
ЛОДА згідно до листа Львівської ОДА від 05 11.2018 р. № 5/18627/0/2-18/3-14. Представлено 
службові від деканів факультетів з рекомендаціями кращих студентів до представлення на 
подяку голови ЛОДА. Рекомендовано: факультет ІТМ -  Смакова Л.В.; фе у ьтет ОМіР - 
ГІащенко Д.С.; факультет Дизайн - Шийка В.І.; факультет ДПМ - Білецька А.Ю.
Виступили: Смольський Ю.М., Патик Р.С.

УХВАЛИЛИ: на відзначення подякою голови Львівської обласної рад»' рекомендувати 
Смакову Людмилу Владиславівну, студентку 3 курсу ОР «бакалавр» фаьультгту Історії та 
теорії мистецтва, спеціальності «менеджмент соціокультурної діяльності к 
Кращих студен гів факультетів
ОМіР - Нащенко Дар’ю Сергіївну 2 рік навчання ОР «магістр» кафедра М м .
Дизайн -  Шийку Володимира Івановича 1 рік навчання ОР «магістр,- ‘лнУ г ГД,
ДПМ - Біленьку Алісу Юрівну 3 курс ОР «бакалавр» кафедри ХТ визначні в грамотами 
Львівської національної академії мистецтв
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