
Протокол № 4 
засідання президії ректорату 

від 4 лютого 2019 р.

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця студентів ЛНАМ.
2. Різне.

Присутні: Одрехівський В.В., Патик Р.С., Кусько Г.Д., Шмагало Р.Т., Шумський І.П., 
Студницький Р.О., Рудник Л.М., Шукатка Н.И., Микитюк В.В.

1.СЛУХ А. ІИ:
Патик Р.С. Про звільнене бюджетне місце у зв ’язку з відрахуванням за неуспішність 
студентки 1 курсу, ОР «бакалавр» кафедри МЖ, факультету ОМІР Гурідової Г.В. 
Зазначено на необхідності у зверненні в МОНУ з клопотанням дозволити зміну 
фінансування на першому курсі ОР «бакалавр». Представлено службове подання декана 
факультету ОМІР Шумського І.П. з рекомендацією на переведення на звільнене бюджетне 
місце студентки 1 курсу, ОР «бакалавр» кафедри АМП Почтарук Анастасії Ігорівні.
Дане питання поставлено на голосування.
Голосування : «ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ: У зв’язку із звільненням бюджетного місця на 1 курсі за ОР «бакалавр» на 
факультеті ОМІР звернугися в МОНУ з клопотанням дозволити змінити форму 
фінансування з форми «за рахунок кошти фізичних осіб» на «за рахунок державного 
бюджету» на 1 курсі за ОР «бакалавр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» для студента платної форми навчання з найвищим 
рейтингом успішності.

Патик Р.С. Про звільнене бюджетне місце у зв ’ж к у  з відрахуванням студента 2 курсу ОР 
«бакалавр», кафедри МЖ, факультету ОМІР Шапи Д. А. та рекомендацію на звільнене 
бюджетне місце студентки 2 курсу ОР «бакалавр», кафедри ММ факультету ІТМ Велеган 
С.В. Зазначено на необхідності звернення в МОНУ з клопотанням дозволити 
перерозподіл звільненого бюджетного місця на 2 курсі ОР «бакалавр» спеціальності 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на 2 курс ОР «бакалавр» 
спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» для студента з найвищим 
рейтингом успішності. Питання поставлено на голосування 
Голосування: «ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИ. ІИ: звернутися до МОНУ з листом дозволити, як вийняток, перерозподіл 
звільненого бюджетного місця на 2 курсі ОР «бакалавр» спеціальності 023 «Образотворче 
мистецтво декоративне мистецтво, реставрація» на 2 курс ОР «бакалавр» спеціальності 
028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» для студента з найвищим рейтингом 
успішності.

Патик Р.С' Про службове подання декана факультету Дизайн про переведення на вільне 
бюджетне місце студента і року навчання ОР «магістр» кафедри ДС Біганського Андрія 
Андрійовича ( рейтинг 83,4) на місце відрахованої за власним бажанням Чернишової К.Ю. 
(1 рік навчання ОР «магістр» кафедри ГД). Зазначено на необхідності звернення в МОНУ 
з клопотанням дозволити змінити форму фінансування з форми «за рахунок кошти 
фізичних осіб» на «за рахунок державного бюджету» на 1 році навчання за ОР «магістр» 
для студента з найвищим рейтингом. Дане питання поставлено на голосування.



УХВАЛИЛИ: звернутися до МОНУ з листом дозволити, як вийняток, змінити форму 
фінансування з форми «за рахунок кошти фізичних осіб» на «за рахунок державного 
бюджету» на 1 році навчання за ОР «магістр» спеціальності 022 «Дизайн» для студента з 
найвищим рейтингом успішності.

Патик Р.С. Про службове подання декана факультету Дизайн Студницького Р О , згідно 
якого після відрахування студента 1 року навчання ОР «магістр» кафедри ГД Бобера К.В. 
звільнилося бюджетне місце та відсутність претендентів на перевід на факультеті 
Дизайну Зазначено на необхідності звернення в МОНУ з клопотанням дозволити 
перерозподіл місця державного замовлення з спеціальності 022 «Дизайн» на спеціальність 
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» для 1 року навчання 
ОР «магістр» для студента з найвищим рейтингом успішності. Згідно службових подань 
деканів найвищий рейтинг у студентки 1 року навчання ОР «магістр» кафедри МЖ 
Шимчиць Ілони Віталіївни

УХВАЛИЛИ: Звернутися в МОНУ з клопотанням дозволити, як вийняток, перерозподіл 
місця державного замовлення з спеціальності 022 «Дизайн» на спеціальність 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» для 1 року навчання ОР 
«магістр» для студента з найвищим рейтингом успішності.
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