
ПРОТОКОЛ №12
Засідання звуженого ректорату ЛНАМ

від 29 серпня 2016
Порядок денний

1. Про підготовку до навчального процесу.
2. Про поселення студентів у гуртожитки.
3. Різне.

Присутні: 
Одрехівський В.В. – ректор; Шафран Р.С. – проректор з науково-педагогічної роботи; 
Яців Р.М. – проректор з наукової роботи; Шумський І.П. – декан факультету ОМіР, 
Кусько Г.Д. – декан факультету ДПМ; Студницький Р.О. – декан факультету Дизайн; 
Шмагало Р.Т. – декан факультету ІТМ;  Углик Н.В. – головний бухгалтер;  Рудник Л.М. –
начальник відділу кадрів; Маркович К.П. – голова профкому.

1.СЛУХАЛИ:
Одрехівський В.В.  Про підготовку до навчального процесу. Про проведення посвяти в 
студенти ЛНАМ, що відбудеться 1 вересня об 11 годині на площі академії.
ВИСТУПИЛИ: Шафран Р.С.  Про 2-х студентів для оголошення присяги.  Про керамічні 
медалі для вручення першокурсникам. Про організацію процесу ознайомлення із 
студентами, вручення залікових, медалей. Зустрічі студентів з деканами і завідувачами 
кафедр відбудуться за наступним графіком: ІТМ – 1 ЛК, ОМіР – живописна зала, Дизайн –
актова зала, ДПМ – 12 ЛК.
Углик Н.В. Щодо  навантаження. Про нові нормативи для першого курсу, для старших 
курсів розрахунок здійснюється по-старому. Про фінансування на більшу кількість 
бюджетних місць, яке буде здійснюватися коштом вузу. 
ОБГОВОРЕННЯ: Студницький Р.О. Яців Р.М., Шмагало Р.Т.
Шафран Р.С. Про ліквідацію заборгованості студентами. Право на ліквідацію мають 
студенти в яких є заборгованість не більше, ніж з трьох дисциплін.
ОБГОВОРЕННЯ: Студницький Р.О., Рудник Л.Р., Шафран Р.С.
Одрехівський В.В. Про обов’язковість здійснення обліку дипломних і курсових робіт 
студентів у визначені терміни.
ОБГОВОРЕННЯ: Студницький Р.О., Углик Н.В.,  Шафран Р.С.
Углик Н.В. Щодо нових угод на надання освітніх послуг в яких зазначено пеню за 
несвоєчасне внесення коштів. Про жорсткий контроль на стягнення пені, що скеровується 
в державний бюджет.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома

2.СЛУХАЛИ:
Одрехівський В.В. Щодо поселення в гуртожитки студентів. Про розподіл місць в 
гуртожитку ЛНАМ  між факультетами. Про службові від деканів факультетів. Про 
поселення в гуртожитки інших вузів. Про неможливість поселити всіх студентів. 
ВИСТУПИЛИ:  
Шафран Р.С. Щодо першочергового поселення студентів пільгових категорій.



УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

Ректор                                                                                Одрехівський В.В.

Протокол                                                                            Фур Р.Т.


