
Протокол №24
засідання розширеного ректорату

від 13 грудня 2016
Порядок денний

1. Про питання ліцензування.
2. Про питання рейтингу.
3. Різне.

Присутні: Одрехівський В.В.,Шафран Р.С., Яців Р.М., Студницький Р.О., Шмагало Р.Т., 
Шумський І.П., Углик Н.В., Бундз Р.О.

1.СЛУХАЛИ:
Шафран Р.С. Щодо ліцензування. Про здійснення аналізу при формуванні таблиць якісного 
складу та матеріально-технічного забезпечення. Щодо подання на ліцензування у лютому 
2017р. Одрехівський В.В. Про терміни подання інформації до 27 січня 2016.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

2.СЛУХАЛИ:
Шафран Р.С. До питання рейтингу. Вироблення спільного рішення. Про подання студентами 
пропозицій до 23 січня 2016р. На засіданнях Вчених рад факультетів обговорити питання 
обрахування рейтингу.
Шмагало Р.Т. Подали пропозиції щодо рейтингу. Щодо Постанови, яка э проектом. 
Нарахування буде здійснюватися за попередніми правилами.
Одрехівський В.В. Про зміну правил нарахування при умові прийняття проекту шляхом 
голосування.
Шмагало Р.Т. Доповів щодо пропозицій до рейтингу.
Шумський І.П. Про недоцільність розробки нового положення. Про внесення поправок до 
існуючого положення, розробити рейтинг.
Студницький Р.О. Про різні критерії на факультеті Дизайн.
Одрехівський В.В. Щодо різних критеріїв оцінювання. Про подання пропозицій по рейтингу 
по спеціалізація до 23.12.2016 р.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Пропозиції по рейтингу по спеціалізація 
подати до 23.12.2016 року.

3.СЛУХАЛИ:
Углик Н.В. Щодо боргів по оплаті освітніх послуг. Про підготовку наказу на відрахування.
Студницький Р.О. Запропонував розтермінувати оплату індексації.
Углик Н.В. Про подібні звернення. Можливість зрозуміти студентів, надати можливість 
оплачувати індексацію поетапно.
Одрехівський В.В. Про подання деканами службових на відрахування. Про довідку від 
провідного інженера по охороні праці Гурина В.О. щодо випадку захворювання.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Деканам подати списки на відрахування 
сьогодні до 12.00 години

Ректор  В.В.Одрехівський
Протокол                                                                                 Я.В. Сколоздра



Протокол №2
засідання розширеного ректорату ЛНАМ

від 31 січня 2017 року
Порядок денний

1. Про приведення у відповідність системи оцінювання знань у ЛНАМ до вимог ЕСТS.
2. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
3. Різне.

Присутні: Одрехівський В.В., Шафран Р.С., Кусько Г.Д., Студницький. Р.О., Шмагало Р.Т.,
Смольський Ю.М., Маркович К.П., Углик Н.В., Рудник Л.М., Бесага М.Я., Голубець О.М., 
Звір О.М., Мартинюк С.Л., Франк І.М., Печенюк Т.Г., Скакун Я.І., Янко Т.О., Федина О.Я., 
Москалюк В.М., Нагірний П.Ю., Кравченко Я.О., Нікітенко К.В., Шимін Я.В., Райтер Р.І., 
Бундз Р.О., Новачинський Ю.М., Шеремета Б.А. (список додається).
1.СЛУХАЛИ:
Одрехівський В.В. До питання оцінювання знань. Про рекомендацію науково-методичної 
комісії ЛНАМ щодо скасування 12 бальної шкали оцінювання знань студентів академії.
ШафранР.С. Надала роз’яснення щодо 100 бальної шкали оцінювання. Про внесення змін до 
Положення про оцінювання знань студентів ЛНАМ. Про переваги 100 бальної шкали, що 
надає можливість більшої диференціації при оцінюванні знань студентів. Пропозиція -
залишити в Положенні три шкали оцінювання: літеровану, національну, 100 бальну. 
Зауважила на необхідності адаптувати навчальні програми до 100 бальної шкали.
ВИСТУПИЛИ:
Голубець О.М. Зауважив щодо правового рішення ректорату щодо внесення змін до 
Положення про оцінювання знань студентів ЛНАМ.
Одрехівський В.В. Подякував за слушне зауваження. Зазначив, що сьогодні просять звернути 
увагу на пропоновані зміни до даного Положення.
Шафран Р.С. Погодилася із зауваженням Голубця О.М., зазначила лише про відмову від 12 
бальної шкали. Про зміни до положень, які вповноважена затверджувати Вчена рада ЛНАМ. 
Пропозиція: головам методичних комісій факультетів на 8 лютого внести пропозиції і 
рекомендації для подальшого внесення змін до Положення про оцінювання знань студентів 
ЛНАМ.                                    
ОБГОВОРЕННЯ: Маркович К.П., Смольський Ю.М., Одрехівський В.В., Нагірний 
П.Ю., Франк І.М., Янко Т.О. 
Бундз Р.О. Зазначив про відсутність порушення  при внесенні змін до Положення про 
оцінювання знань студентів ЛНАМ рішенням ректорату, так як у Положенні запропоновано 
чотири шкали оцінювання знань студентів.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
2.СЛУХАЛИ:
Шафран Р.С. Про велику кількість заяв на відрахування студентів з бюджетних місць та 
необхідність звернень у МОН для переведення бюджетних місць з одних  факультетів на інші. 
Прохання швидко зреагувати в деканатах та подати службові на відрахування та переведення. 
Подати службові на 1.лютого 2017 року.
Голубець О.М. Про велику кількість відрахувань, що пов’язано з вартістю навчання.
Шафран Р.С. Зауважила, що відраховуються студенти бюджетної форми навчання.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Рекомендували звернутися в 
Міністерство освіти і науки за дозволом на переведення бюджетних місць з факультету 
на факультет.

Ректор                                                                                 В.В. Одрехівський 
Протокол                                                                            Р.Т.Фур


