
ПРОТОКОЛ №4
засідання ректорату ЛНАМ

від 07 лютого 2017
Порядок денний:

1. Про переведення на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Присутні: Одрехівський В.В. – ректор; Шафран Р.С. – проректор з науково-педагогічної роботи; 
Смольський Ю.М. – заступник  декана факультету ОМіР; Кусько Г.Д. – декан факультету ДПМ, 
Шмагало Р.Т. – декан факультету ІТМ; Студницький Р.О. – декан факультету Дизайн, Углик Н.В. 
– головний бухгалтер, Бундз Р.О. – юрисконсульт, Рудник Л.М. – начальник відділу кадрів, 
Шеремета Б. - представник студентського самоврядування.

1.СЛУХАЛИ: 
Шафран Р.С. Про службове подання від декана факультету ДПМ Кусько Г.Д. щодо звільнених 
бюджетних місць студентами Широн Марта 1 курс ОКР «магістр» та Передерій ОКР «бакалавр», 
кафедра художньо скла. 
Про переведення студентки 1 курсу ОКР «бакалавр» Бесараб (рейтинг 85,14) кафедра художньої 
кераміки на місце відрахованої  Передерій ОКР 1 курс «бакалавр», кафедра художньо скла. 
Про службове подання від декана факультету Дизайн щодо чотирьох звільнених бюджетних 
місць у зв’язку із відрахуванням студентів кафедри дизайну інтер’єрів І-го року навчання ОКР 
«магістр» Булейко О.В., Кисельової А.О., Михайлової О.Ю., Ткач Л.В. Зазначила, що станом на 
початок другого семестру 2016-17 н. р. на факультеті Дизайн є чотири бюджетні місця які немає 
ким заповнити. Відповідно, треба з’ясувати чи претенденти на інших факультетах. Про 
звернення до МОН з проханням дозволити переведення чотирьох звільнених бюджетних місць з 
першого курсу ОКР «магістр», спеціальність 022 Дизайн, факультету Дизайн: три бюджетних 
місця на 1 курс ОКР «магістр», спеціальність 23 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація факультету ОМіР та одне бюджетне місце на 1 курс ОКР «магістр», 
спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності факультету ІТМ. 
Шмагало Р.Т. Подав службові щодо студентів претендентів згідно рейтингу, 4 особи. 
Смольський Ю.М.  Подав службові щодо студентів претендентів згідно рейтингу, 5 осіб. 
Шафран Р.С. Внесено пропозицію поставити на голосування принцип відбору претендентів на 
звільнені бюджетні місця згідно рейтингу успішності. 
Голосування: одноголосно.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Згідно рейтингу успішності претендентами 
на звільнені бюджетні місця є студентка Пасс А.М. (рейтинг 79.0) факультет ІТМ, кафедра 
менеджменту мистецтва та студенти Савка А.-З. М. (рейтинг 81.8) кафедра 
монументального живопису, Махник М.Р. (рейтинг 78.3) кафедра сакрального мистецтва, 
Степанюк П.Л. (рейтинг 7.3) кафедра монументально-декоративної скульптури факультету 
ОМіР

Шафран Р.С. Поставила на голосування питання звернення з листом до МОН за дозволом на 
переведення бюджетних місць з факультету на факультет.
Голосування: одноголосно.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Звернутися до Міністерства освіти і науки з 
проханням дозволити переведення чотирьох звільнених бюджетних місць з першого курсу 
ОКР «магістр», спеціальність 022 Дизайн, факультету Дизайн: три бюджетних місця на 1 
курс ОКР «магістр», спеціальність 23 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація факультету ОМіР для студентів І-го року навчання ОКР «магістр» (платна 



форма навчання) Махника М.Р., Степанюка  П.Л., Савки А.-З. І. та одне бюджетне місце на 
1 курс ОКР «магістр», спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 
факультету ІТМ для студентки І-го року навчання ОКР «магістр» (платна форма 
навчання) Пасс А.М., які мають найвищі рейтинги успішності у навчанні.

Шафран Р.С. Про службове подання від декана факультету ДПМ Кусько Г.Д. щодо звільненого 
бюджетного місця на факультеті ДПМ студенткою Широн Марта 1 курс ОКР «магістр», кафедра 
художньої кераміки на та відсутність кандидатури для переведення на факультеті. Зауважила, що 
набір 2016 року здійснювався на спеціалізацію ОДР (образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація), тому на звільнене бюджетне місце доцільно перевести студента Когут 
Володимира Андрійовича, 1 курс ОКР «магістр», кафедра монументального живопису, підстава 
– службове подання декана факультету ОМіР Шумського І.П.
Голосування: одноголосно.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Звільнене бюджетне місце студентки Широн 
Марти 1 курс ОКР «магістр», факультету ДПМ, кафедра художньої кераміки перевести на 
факультет ОМіР  в межах однієї спеціальності 023 (образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація). Для переведення рекомендувати студента з найвищим рейтингом 
успішності - Когут Володимира Андрійовича, 1 курс ОКР «магістр», факультет ОМіР, 
кафедра монументального живопису. 

Шафран Р.С. Про переведення студентки 1 курсу ОКР «бакалавр» Бесараб (рейтинг 85,14) 
кафедра художньої кераміки на місце відрахованої  Передерій ОКР «бакалавр», кафедра 
художньо скла.
Голосування: одноголосно.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти  до відома. Рекомендувати до переведення студентку 1 
курсу ОКР «бакалавр» Бесараб (рейтинг 85,14) кафедра художньої кераміки на місце 
відрахованої  Передерій ОКР «бакалавр», кафедра художньо скла.

2.СЛУХАЛИ:
Одрехівський В.В. Про звернення з листом до МОН за поясненням щодо зміни форми 
фінансування студентам першого курсу.
Шафран Р.С. Про усні пояснення щодо даного питання та необхідність надання роз’яснень у 
письмовому вигляді.
Кусько Г.Д. Про доцільність такого звернення.
Студницький Р.О. Про роботу комісії на факультеті щодо повторного терміну здачі сесії. На 
перездачу було 12 студентів з яких 5 пройшли перездачу. Відповідно 7 студентів подається на 
відрахування.
Углик Н.В. Про ситуацію із соціальними стипендіями. До питання про демонстраторів 
пластичних поз (працює 32 особи). Про факти, коли натура не відпрацьовує свої години. Про 
можливість приймати на роботу демонстраторів по трудовій угоді.
Станкевич М.Г. Щодо ситуації з поданням особових справ студентів, що претендують на 
соціальну стипендію до відділу соціального захисту. 
Одрехівський В.В. Про виконання наказу №118 щодо проходження флюорографії працівниками 
ЛНАМ.
Рудник Л.М. Повідомила про подання результатів флюорографії. Близько 30% колективу 
пройшли обстеження.
Шафран Р.С. Зазначила, що висновок санітарно епідеміологічної служби входить до пакету 
документів на ліцензування.



Одрехівський В.В. Щодо студентки 4 курсу кафедри графічного дизайну Кульченко Г.С. про 
відтермінування складання сесії за станом здоров’я.
Студницький Р.О. Про ситуацію із студенткою Кольченко Г.С. 
Шеремета Б.Ю. Уточнив інформацію по студентці Кольченко Г.С.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. 
- Звернутися до МОН із листом з проханням надати пояснення щодо зміни форми 
фінансування студентам першого курсу.
- Видати розпорядження щодо проходження флюорографії працівниками ЛНАМ і подання 
її результатів до 10.02.2017 у відділ кадрів ЛНАМ.

Ректор                                                                  В.В.Одрехівський

Протокол                                                           Р.Т. Фур


