
Протокол № 2 
засідання Ректорату 
від 28 січня 2020 р.

Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Про здійснення перерозподілу місць державного замовлення для студентів ЛНАМ.
3. Про рекомендацію кандидатур з числа студентів ЛНАМ на призначення стипендії 

Президента України.
4. Про використання натурного фонду у II семестрі 2019-2020 н. р.
5. Різне: про міжнародне стажування в Університеті ім. Яна Кохановського у 

м. Кельце, РП.

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

1.СЛУХАЛИ:
Патик Р.С. Про зміну форми фінансування для студентки 1 курсу, денної форми 
навчання за ОР «бакалавр», ОП «Монументальний живопис» Мащенко Вікторії 
Олександрівни на місце звільненої Черторижської В.-Л. В. (1 курс, ОР «бакалавр», ОП 
«Художній текстиль»).
Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:
«ЗА» -13;
«ПРОТИ» - 0;
«УТРИМАВСЯ» - 0.

УХВАЛИЛИ: На виконання Положення «Про переведення студентів на вакантні 
місця державного замовлення у ЛНАМ», враховуючи рейтинг успішності 99 балів, 
змінити форму фінансування за кошти фізичних/юридичних осіб на фінансування за 
кошти державного бюджету для студентки платної форми 1 курсу ОР «бакалавр» ОП 
«Монументальний живопис» Мащенко Вікторії Олександрівни.

Патик Р.С. Про рекомендацію на звільнене бюджетне місце студенткою 2 курсу ОР 
«бакалавр» ОП «Художня кераміка» Таранець У.В. студентки 2 курсу денної форми 
навчання з ОР «бакалавр» ОП «Монументальний живопис» Власенко Анастасії 
Олександрівни.
Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:
«ЗА» -13;
«ПРОТИ» - 0;
«УТРИМАВСЯ» - 0.

УХВАЛИЛИ: На виконання Положення «Про переведення студентів на вакантні 
місця державного замовлення у ЛНАМ», враховуючи рейтинг успішності 97,33 бали 
рекомендувати переведення на бюджетну форму навчання студентку 2 курсу денної 
форми навчання з ОР «бакалавр» ОП «Монументальний живопис» Власенко 
Анастасію Олександрівну.



2.СЛУХАЛИ:
Патик Р.С. Про звільнені бюджетні місця на факультеті ДПМ ОР «бакалавр» ОП 
«Художній метал» студентами Гаманюком В.Т. та Давиденко А.А. Згідно службового 
подання декана факультету ДПМ Кусько Г.Д. на 3 курсі факультету ДПМ відсутні 
студенти платної форми навчання. Відповідно претендують студенти з найвищим 
рейтингом успішності з інших спеціальностей:
- Чабан Валерія Валеріївна студентка 3 курсу ОР «бакалавр», ОП «Дизайн костюма», 
рейтинг успішності -  87,42;
- Стуковенко Христина Анатоліївна студентка 3 курсу ОР «бакалавр» ОП «Історія і 
теорія культури та мистецтва, арт-експертиза», рейтинг успішності -  87,33.

Про необхідність звернення в МОНУ дозволити перерозподіл місць державного 
замовлення з спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація» на спеціальність 022 «Дизайн» та з спеціальності 023 «Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на спеціальність 034 «Культурологія» на 
З курсі ОР «бакалавр».
Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:
«ЗА» -13;
«ПРОТИ» - 0;
«УТРИМАВСЯ» - 0.

УХВАЛИЛИ: Звернутися в МОНУ з клопотанням дозволити перерозподіл місць 
державного замовлення з спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» на спеціальність 022 «Дизайн» та з спеціальності 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на спеціальність 
034 «Культурологія» на 3 курсі ОР «бакалавр» для студентів з найвищим рейтингом 
успішності.

Патик Р.С. Про звільнене бюджетне місце студенткою 4 курсу Кабаченко Д.С. 
спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» та рекомендацію на 
звільнене бюджетне місце студентки 4 курсу ОР «бакалавр» спеціальність 022 «Дизайн» 
Грудницької Валерії Андріївни рейтинг успішності навчання 84,71.
Про необхідність звернення в МОНУ дозволити перерозподіл місць державного 
замовлення з спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціальність 
022 «Дизайн» на 4 курсі ОР «бакалавр».
Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:
«ЗА» -13;
«ПРОТИ» - 0;
«УТРИМАВСЯ» - 0.

УХВАЛИЛИ: Звернутися в МОНУ з клопотанням дозволити перерозподіл місць 
державного замовлення з спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної 
діяльності» на спеціальність 022 «Дизайн» на 4 курсі ОР «бакалавр» для студента з 
найвищим рейтингом успішності навчання.

3.СЛУХАЛИ:
Патик Р.С. Про рекомендацію кандидатур з числа студентів ЛНАМ на призначення 
стипендії Президента України. Згідно службових подань від деканів факультетів на 
стипендію Президента претендують: студентка 2 курсу ОР «бакалавр» кафедри художньої



кераміки Андрусишин Ангеліна Андріївна та студентка 4 курсу ОР «бакалавр» кафедри 
менеджмент мистецтва Смакова Людмила Владиславівна.
Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:
«ЗА» - 13;
«ПРОТИ» - 0;
«УТРИМАВСЯ» - 0.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати призначення стипендії Президента України студентку
2 курсу ОР «бакалавр» кафедри художньої кераміки Андрусишин Ангеліну 
Андріївну та студентку 4 курсу ОР «бакалавр» кафедри менеджмент мистецтва 
Смакову Людмилу Владиславівну.

4.СЛУХАЛИ:
Патик Р.С. Про використання натурного фонду у II семестрі 2019-20 н. р.
Виступили: Шукатка Н.Й., Шумський І.П.

УХВАЛИЛИ:
3 метою оптимізації використання натурного фонду під час освітнього процесу 
завідувачам кафедр сакрального мистецтва, монументального живопису, 
академічного живопису, академічного рисунку, монументально-декоративної 
скульптури, реставрації творів мистецтва, графічного дизайну на початку II 
семестру 2019-2020 н. р. упродовж 2-х тижнів сформувати завдання з 
відповідних дисциплін без використання натури.

5.СЛУХАЛИ:
Патик Р.С. Про надання інформації від відділу Міжнародних зв’язків щодо 
міжнародного стажування в Університеті ім. Яна Кохановського у м. Кельце, РП. Про 
подання пропозицій до 12 лютого 2020 р. Про проходження практики студентами з КНР 
та заходи безпеки пов’язані з візитом.

УХВАЛИ: інформацію прийняти до відома.

Ректор В. В. Одрехівський

Протокол


