
ПРОТОКОЛ №7 

Засідання ректорату ЛНАМ 

від 02 березня 2017 

 

ПРИСУТНІ: Одрехівський В.В. – ректор; Шафран Р.С. – проректор з науково-

педагогічної роботи; Яців Р.М. – проректор з наукової роботи, Углик Н.В. – головний 

бухгалтер, Маркович К.П. – голова профкому працівників ЛНАМ, Шумський І.П. -   декан 

факультету ОМіР; Кусько Г.Д. – декан факультету ДПМ, Шмагало Р.Т. – декан 

факультету ІТМ; Студницький Р.О. – декан факультету Дизайн, Бундз Р.О. – 

юрисконсульт, Шеремета Б. – представник органів студентського самоврядування 

 

Порядок денний: 

Про перерозподіл місць державного замовлення між спеціальностями 

 

СЛУХАЛИ:  Інформацію Шафран Р.С. щодо листа Міністерства освіти і науки України 

№1/11-1915 від 28.02.17 щодо перерозподілу місць державного замовлення. 

У відповідь на звернення Львівської національної академії мистецтв №10-01 від 07.02.17, 

Міністерство у своєму листі №1/11-1915 від 28.02.17 повідомляє, що не заперечує проти 

перерозподілу вакантних місць державного замовлення між напрямами підготовки 

відповідного курсу та форми навчання для переведення на навчання за кошти державного 

бюджету відповідно до порядку переведення, відрахування та поновлення студентів 

вищих навчальних закладів та за умови погодження даного питання з органами 

студентського самоврядування з невідкладним внесенням відповідної інформації до 

ЄДБО. 

Відповідно до листа ЛНАМ №10-01скерованого до Міністерства, на звільнені бюджетні 

місця спеціальності 022Дизайн було запропоновано 3-ох студентів спеціальності 

023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація: Махника М.Р., 

Степанюка П.Л., Савки А-З.І., та 1 студентку спеціальності 028 Менеджмент 

соціокультурної діяльності: Пасс А.М., що мають найвищий рейтинг у навчанні. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА»- одноголосно 

 

УХВАЛИЛИ: Згідно з рішенням МОН України, перевести студентів 1 курсу освітнього 

рівня «магістр» Махника М.Р., Степанюка П.Л., Савки А-З.І., Пасс А.М. на бюджетну 

форму навчання з 02.03.2017 

 

 Ректор                                         В.В.Одрехівський 

 

                                Протокол                                           Я.В.Сколоздра 
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