
ПРОТОКОЛ №13
Засідання звуженого ректорату ЛНАМ

від 1 вересня 2016

ПРИСУТНІ: Одрехівський В.В. – ректор; Шафран Р.С. – проректор з науково-
педагогічної роботи; Яців Р.М. – проректор з наукової роботи; Рудник Л.М. – начальник 
відділу кадрів; Углик Н.В. – головний бухгалтер, 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.

Порядок денний:
1. Переведення на звільнені бюджетні місця
2. Питання індексації оплати за навчання
3. Різне

1.СЛУХАЛИ: 
Шафран Р.С. Про переведення студента  Нагірного Б.А. (2-го року навчання за ОКР 
«Магістр», кафедри ММ, платна форма) на звільнене бюджетне місце відрахованого 
студента Кацалай С.А. з 01.09.2016

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно

УХВАЛИЛИ: Враховуючи рейтинг навчання (8 балів), перевести студента 2-го року 
навчання за ОКР «Магістр», кафедри ММ, Нагірного Б.А. на звільнене бюджетне місце з 
01.09.2016.

1.СЛУХАЛИ: 
Шафран Р.С. Про переведення студентки  Пастух О.В. (3 курс, кафедра ІТМ, платна 
форма) на звільнене бюджетне місце переведеної на заочну форму навчання студентки 
Рахманкіної А.-М.А., з 01.09.2016

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно

УХВАЛИЛИ: Враховуючи рейтинг навчання (7,5 балів), перевести студентку, 3-го курсу
кафедри ІТМ, Пастух О.В. на звільнене бюджетне місце з 01.09.2016.

1.СЛУХАЛИ: 
Шафран Р.С. Про переведення студентки  Поліщук В.М. (2-го року навчання за ОКР 
«Магістр», кафедри ІТМ, платна форма) на звільнене бюджетне місце переведеного на 
заочну форму навчання студента Жука І-А.І., з 01.09.2016

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно

УХВАЛИЛИ: Враховуючи рейтинг навчання (9 балів), перевести студентку, 2-го року 
навчання за ОКР «Магістр», кафедри ІТМ, Поліщук В.М. на звільнене бюджетне місце з 
01.09.2016.



1.СЛУХАЛИ: 
Шафран Р.С. Про переведення студента  Господариська М.І. (3 курс, кафедри ДК, платна 
форма) на звільнене бюджетне місце відрахованої студентки Лизанець К.В. з 01.09.2016

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно

УХВАЛИЛИ: Враховуючи рейтинг навчання (8,2 бали), а також складне матеріальне 
становище, перевести студента, 3-го курсу, кафедри ІТМ, Господариська М.І. на звільнене 
бюджетне місце з 01.09.2016.

2.СЛУХАЛИ: 
Углик Н.В. Про необхідність  провести індексацію оплати за навчання у 2016-17 н.р.
Про встановлення відсотка індексації оплати за навчання на 2, 3, 4 та 6 курсах. Згідно 
договору про оплату за навчання, відсоток встановлюється на рівні інфляції за попередній 
рік. 

ВИСТУПИЛИ:
Кусько Г.Д. Про доцільність донесення даної інформації до завідувачів кафедр та 
студентів на  засіданні розширеного ректорату.

Студницький Р.О. Підтримав думку Кусько Г.Д.

Шумський І.П. Зауважив, що перед тим, як встановлювати відсоток індексації необхідно 
провести роз’яснювальну роботу серед завідувачів кафедр та студентів.

УХВАЛИЛИ: Розглянути питання індексації оплати за навчання на засіданні 
розширеного ректорату.

3.СЛУХАЛИ: 
Углик Н.В. Щодо 5-ох студентів, що поступили до ЛНАМ, попередньо навчаючись  у 
інших ВНЗ. Щодо необхідності повернення коштів, витрачених на них у попередніх ВНЗ. 
Звернулася до деканів факультетів із проханням вирахувати кількість кредитів, згідно 
академічних довідок із попереднього місця навчання та дати своє заключення.

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

3.СЛУХАЛИ: 
Шафран Р.С. Про незадоволеність окремих кафедр малою кількістю навантаження.
Щодо виконання постанови КМУ №1134. Про навантаження на одну штатну посаду 
науково-педагогічного працівника.

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

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


