
ПРОТОКОЛ № 8 
засідання президії ректорату 

від 23 травня 2019 р.

Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на вільні бюджетні місця.
2. Про формування груп студентів за ОР "бакалавр*' дисциплін вільного вибору.
3. Про затвердження термінів ліквідації академічної різниці студентам які навчалися за 
програмою академічної мобільності.
4. Різне.

Присутні: Одрехівський В.В., Патик Р.С., Яців Р.М., Кусько Г.Д.., Шумський І.П., Студницький 
Р.О., Шукатка Н.Й., Рудник Л.М., Микитюк В.В., Шурдука Н.

1.СЛУХАЛИ:
Патиі^ Р.С. Про звільнені бюджетні місця на факультеті ОМіР студентами 3 курсу ОР 
«бакалавр» Телецьким М.В. і Малаховою О.О. кафедри МЖ. Представлено службове подання 
декана факультету ОМіР Шумського І.П. про відсутність студентів на контрактній основі 
навчання на 3 курсі ОР «бакалавр». Про претендентів на факультеті Дизайн. Про звернення з 
клопотанням в МОНУ дозволити в якості винятку здійснити перерозподіл 2 бюджетних місць на 
З курсі ОР «бакалавр» з спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація» на спеціальність 022 «Дизайн».

Голосування: «ЗА» -11
«ПРОТИ» - 0 
«УТРИМАВСЯ» -1

УХВАЛИЛИ: Звернутися в МОНУ з клопотанням дозволит як виняток здійснити 
перерозподіл 2 бюджетних місць на 3 курсі х ОР «бакалавр» з спеціальності 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на спеціальність 022 
«Дизайн» для студентів з найвищим рейтингом успішності.

2.СЛУХАЛИ:
Патик Р.С. Про формування груп студентів за ОР ' бакалавр*’ дисциплін вільного вибору. 
Зазначено, що на сьогодні групи сформовано на факультеті ДПМ. Про обов’язковість подання 
сформованих груп до 27.05.2019 р., що пов’язано з педагогічним навантаженням.
Виступили: Студницький Р.О., Одрехівський В.В., Шмагало Р.Т.
Шукатка Н.Й. Про подання пояснень від завідувачів кафедр, які не сформували групи студентів 
вільного вибору.

УХВАЛИЛИ:
- В термін до понеділка 27 травня 2019 року деканам факультетів /Дизайн, ОМіР, ІТМ 
подати сформовані списки групи студентів за ОР "бакалавр” дисциплін вільного вибору.

- Завідувачам кафедр, які не сформували г р у п и  студентів вільного вибору згідно 
Положення «Про вибіркові дисципліни», наказу ректора № 40 від 13.03.2019 р., 
розпорядження першого проректора № 9 від 13 травня надати на ім 'я ректора письмові 
пояснення.

З.СЛУХАЛИ:
Патик Р.С. Про визначення термінів ліквідації академрізниці для студентів, що навчалися за 
програмою академічної мобільності. Згідно службових подань від деканів факультетів 
запропоновано призначити термини ліквідації академрізниці наступними студентам:
Білецька А., З курс, кафедра ХТ -  з 24.06.2019 р . до 05.07.2019 о,;
Демченко Ю., З курс, кафедра ХТ — з 24.06.2019 р. до 05.07.2019 р.;



Олеськевич С.І., 3 курс кафедра Д К - з  08.07.2019 р. до 12.07.2019 р.;
Громик Н., З курс кафедра М Ж - з  10.06 2019 р. до 21.06.2019 р.;
Півень А., З курс кафедра МЖ -  термін ліквідації академрізниці подати до 27.05.2019 р. 
Виступили: Студницький Р.О., Шумський І.П.
Рудник Л.М. Про відпрацьовану систему відкликання з відпустки викладачів, які мають 
приймати академрізницю.

Голосування: «ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ:
- Призначити термін термінів ліквідації академрізниці для студентів, що навчалися за 
програмою академічної мобільності:
Білецька А., З курс, кафедра ХТ -  з 24.06.2019 р . до 05.07.2019 р.;
Демченко Ю., З курс, кафедра ХТ -  з 24.06.2019 р. до 05.07.2019 р.;
Олеськевич С.І., 3 курс кафедра ДК -  з 08.07.2019 р. до 12.07.2019 р.;
Громик Н., З курс кафедра МЖ -  з 10.06 2019 р. до 21.06.2019 р.;

- Декану факультету ОМіР Шумському до 27.05.2019 р. подати термін ліквідації 
академрізниці студентки Півень А., З курс кафедра МЖ .

4.СЛУХАЛИ:
Патик Р.С. Про рекомендації від факультетів претендентів на стипендію ім. Кузя.
Від факультету ІТМ рекомендовано Смакову Л., 
факультету ОМіР -  Шудлик М., 
факультету Дизайн -  Крупа А., 
факультету ДПМ -  Зеленова Є.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
Рекомендувати на стипендію ім. Кузя наступних студентів: 
факультету ІТМ -  Смакову Л.; *
факультету ОМіР -  Шудлик М.; 
факультету Дизайн -  Крупа А.; 
факультету ДПМ -  Зеленова Є.

Патик Р.С. До термінів ліквідації академзаборгованості студентами ЛНАМ. Запропоновано два 
терміни: з 17 по 27.06. 2019 р. та в два періоди -  24-27. 06.2019 і 27-30.08 2019 р.

Голосування: «ЗА» - од голосно

УХВАЛИЛИ: встановити термін ліквідації академзаборгованості студентами ЛНАМ два 
періоди -  24-27. 06.2019 і 27-30.08 2019 р.

Шукатка Н.Й. Про питання заборгованості по оплаті освітніх послуг. Про подання ректору 
проекту наказу на відрахування студентів, які мають заборгованість більшу, ніж тисяча гривень. 
Зазначено, що до списку не включено студентів, які надали пояснення щодо заборгованості та 
писали заяви на відтермінування оплати.
Одрехівський В.В. Про підготовку проекту наказу на відрахування.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Підготувати проект наказу на відрахування 
студентів ЛНАМ, які мають борг по оплаті освітніх яослуг, що порушує умови договору 
про надання освітніх послуг у ЛНАМ.

Протокол

Ректор В.В.Одрехівський

Р.Т.Фур


