
Протокол №19
засідання ректорату
від 20 жовтня 2016
Порядок денний

1. Про ліцензування нових спеціальностей 022, 023, 028,034.

2. Про здійснення проміжкового контролю оцінювання студентів (розпорядження №23 
від 19 жовтня 2016 року).

3. Про переведення на звільнене бюджетне місце.

4. Різне. Про відзначення студентів.

Присутні:
Одрехівський В.В. – ректор; Шафран Р.С. – проректор з науково-педагогічної 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; Бундз 
Р.О. – юрисконсульт; Маркович К.П. – голова профспілки працівників; Панькевич С. –
представник студентського самоврядування.

1.СЛУХАЛИ:
Шафран Р.С. Щодо постанови КМУ №266 про новий перелік спеціальностей. Про зміну 
(збільшення або зменшення ліцензійного обсягу) ліцензії ЛНАМ. 023 (ОДР) – підлягає 
ліцензуванню бо в освітніх стандартах заплановано «мистецтвознавство», збільшення 
обсягу на «реставрації»; 028 (ММ) – щодо розширення ліцензійного обсягу; 022 (Дизайн) 
– перегляду ліцензійного обсягу; 034 (Культурологія) – доцільність здійснювати набір в 
межах культурології. Зачитала список необхідних документів для здійснення 
ліцензування. Про негайне подання заявки на ліцензування щоб до квітня пройти дану 
процедуру. Про зміну навчальних планів у зв’язку із новими предметами.
Стельмащук Г.Г. Про питання затримки виконання постанови КМУ №266.
Шафран Р.С. Відповіла, що чекали на новий перелік спеціальностей.
Стельмащук Г.Г. Про окремі місця для мистецтвознавців в новому переліку 
спеціальностей. Про спеціальності «музейна справа» і «пам’яткознавство».
Одрехівський В.В. Пояснив, що ліцензійний обсяг надається на напрям. Щодо творчих 
конкурсів.   
Студницький Р.О. Про те, що немає потреби в максимальному збільшені ліцензії. Про 
творчий іспит для вступу на мистецтвознавство. Про співбесіду, як творчий іспит.
Шафран Р.С. Про підготовку до кінця року документів по спеціальностях 023 та 028. 
Деканам до листопада подати першому проректору всі робочі програми згідно навчальних 
планів для дальшого розгляду  НМК академії.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Деканам до листопада подати 
першому проректору всі робочі програми згідно навчальних планів для дальшого 
розгляду  НМК академії.

2.СЛУХАЛИ:
Шафран Р.С. Про необхідність здійснення проміжкового перегляду. Про виконання 
розпорядження № 23 проректора з науково-педагогічної роботи  від 19 жовтня 2016 р.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.



3.СЛУХАЛИ:
Шафран Р.С. Про службове подання декана факультету ДПМ Кусько Г.Д. про 

зміну форми фінансування навчання «за кошти фізичних та юридичних осіб» на 
«фінансування за державним замовленням» для студента 1 курсу ОКР магістр кафедри 
художнього дерева Гайдучика Ю.В. (рейтинг навчання 115,66) у зв’язку із звільненням 
бюджетного місця відрахованої за власним бажанням студентки 1-ого курсу ОКР магістр 
кафедри художнього текстилю Філяс М.О. Бундз Р.О. Про необхідність 
вказувати зміну форми фінансування навчання  «за кошти фізичних та юридичних осіб» 
на «фінансування за державним замовленням» при написані заяви студентом на 
переведення.

Голосуавння : «ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ: враховуючи рейтинг навчання 115,66 рекомендувати студент 1 
курсу ОКР магістр кафедри художнього дерева Гайдучика Ю.В. для зміни форми 
фінансування навчання «за кошти фізичних та юридичних осіб» на «фінансування за 
державним замовленням».

4.СЛУХАЛИ:
Шафран Р.С. Щодо нового «Положення про освітній процес ЛНАМ» згідно нового 
Закону про Вищу освіту, внесення пропозицій для затвердження на ВР академії. Проект 
Положення буде розіслано у понеділок. Звернення до деканів: подати вивчені програми 
практик.
Одрехівський В.В. Про подання від студентського самоврядування та деканів кандидатур 
з числа студентів на відзнаку до ювілею академії.
Студницький Р.О. Щодо програм практик, які треба подавати в присутності завідувачів 
кафедр, бо не всі здійснили скорочення годин практик.
Шафран Р.С. Про підготовку юрисконсультом Бундзом Р.О. Положення про 
проходження практики. До Положення про дисципліни вільного вибору студентів – буде 
розіслано проект для обговорення. Про питання отримання Колективного договору. 
Углик Н.В. Щодо дофінансування: було додано 8 ставок, а коштів на 4 ставки.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. До 25.10.2016 р. деканам і студраді 
подати кандидатури студентів для відзнаки до ювілею академії.

Ректор                                                          В.В.Одрехівський

Протокол                                                     Р.Т.Фур


