
ПРОТОКОЛ № 21
засідання ректорату JIHAM 

від 5 вересня 2017 р.

Порядок денний:
1. Організація навчального процесу.
2. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
3. Різне.

Присутні: Одрехівський В.В., Шафран P.C., Кусько Г.Д., Студницький P.O., Шмагало Р.Т., 
Шумський І.П.,Шукатка Н.Й., Кукушкіна В.М., Рудник Л.М., Бундз P.O., Перус Ю., Маркович 
К.П.

1.СЛУХАЛИ:
Шафран P.C. Про питання навчального процесу. Про підготовку розпорядження щодо 
дисциплін вільного вибору. Від виконання розпорядження залежить формування навантаження. 
Кукшкіна В.М. Щодо формування списків студентів по дисциплінах вільного вибору. Про 
складання розкладу по дисциплінах вільного вибору. Про затвердження розкладу ректором. 
Рудник Л.М. Про недопущення до роботи працівників поки офіційно не прийняті на роботу. 
Наголосила, що за не дотримання даної вимоги призначається штраф у розмірі 36 тис. гр. 
Одрехівський В. В. Про необхідність донести дану інформацію до завідувачів кафедр.
Шафран P.C. Про стан забезпечення аудиторним фондом.
Кукушкіна В.М. Щодо формування розкладу на факультетах. Про самостійне формування 
розкладу на факультеті Дизайну, факультеті ІТМ.
Шмагало Р.Т. Зауважив, що розклад має укладатися навчальним відділом, а не кафедрою. Про 
внесенні змін до розкладу за погодження з навчальним відділом.
Шафран P.C. Запропонувала: розклад укладає навчальний відділ і пропонує до виконання. 
Одрехівський В.В. Про відсутність документів, що підтверджують закріплення аудиторій до 
кафедр.
Шафран P.C. Про цьогорічний набір на Мистецтвознавство в межах 023, що дає право 
претендувати на аудиторії факультету ОМіР. Про незадіяність в лекційному процесі приміщення 
актової зали. Про часткове задіяння 12 аудиторії.
Одрехівський В.В. Про формування розкладу на факультеті ІТМ навчальним відділом.
Шмагало Р.Т. Про спільне рішення по розкладу з кафедрою і навчальним відділом. Внесення 
змін до розкладу за погодження з навчальним відділом і деканом.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

2.СЛУХАЛИ:
Шафран P.C. Зачитала службове подання від декана факультету ОМіР Шумського І.П. шодо 
переведення Грубець Аліни Олександрівни студентки 4-го курсу денної форми навчання з ОР 
бакалавр на вільне бюджетне місце відрахованого студента 4-го курсу Турубанова Д.В. Рейтинг 
успішності Грубець А.О. складає 93,1.

Голосуавння: «ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи високий рейтинг успішності, що складає 93,1, рекомендувати 
Грубець Аліну Олександрівну студентку 4-го курсу денної форми навчання кафедри 
сакрального мистецтва на вільне бюджетне місце.



Шафран P.C. Зачитала службове подання від декана факультету ДПМ Кусько Г.Д. щодо 
переведення студента 4-го курсу кафедри ХД Деркача Сергія Сергійовича на звільнене 
бюджетне місце відрахованої студентки 4-го курсу ЩЗ бакалавр кафедри ХМ Юрченко LB. 

Рейтинг успішності Деркача С.С. складає 91.88.

Голосуавння: «ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи високий рейтинг успішності, шо складає 91.88, рекомендувати 
Деркача Сергія Сергійовича студента 4-го курсу кафедри ХД на вільне бюджетне місце.

З.СЛУХАЛИ: л и . , ,
Шукатка Н.Й. Про формування списків студентів, що вдруге здобувають вищу освіту в ЛНАМ
метою повернення коштів. Про службове подання від головного бухгалтера академії щодо
здійснення індексації розміру оплати за навчання студентів контрактної форми навчання за
2017/2018 н. р. на офіційно визначений рівень за 2016 календарний рік в розмірі 12,4 %.
Бундз P.O. Надав пояснення щодо Постанови КМ України №658 від 26.08.2015. Про
необхідність повернути кошти до 14 вересня 2017.
Шукатка Н.Й. Про впорядкування приміток в списках студентів щодо пільгових категорій. Про 

довідки, що підтверджують соціальний статус студента.
Одрехівський В.В. Про подання інформації до 08.09.2017 щодо пільгових категорій студентів, 
про подання списків студентів, що проходять повторний курс дисциплін, про списки студентів,

що чдобувають вдруге вищу освіту в ЛНАМ.
Шафран P.C. Про зарахування натурників. Про дисципліну в освітньому: відвідування пар
студентами, проведення лекцій викладачами, робота допоміжного персоналу.
Рудник Л.М . Про ситуацію на кафедрі МЖ, де студенти відмовляються від викладачів, які не

приходять на пари.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Підготувати розпорядження щодо подання 
факультетами до 08.09.2017 інформації щодо пільгових категорій студентів, щодо списків 
студентів, що проходять повторний курс дисциплін, щодо студентів, що здобувають вдруге

вищу освіту в JIHAM.
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