
ПРОТОКОЛ №12 
засідання ректорату ЛНАМ 

від 16 квітня 2018р.

Порядок денний:
1. Про підготовку моніторингової справи для підтвердження статусу національного, 

відповідно до листа № 1/9-125.

Присутні: Одрехівський В.В., Патик Р.С., Яців Р.М., Кусько Г.Д., Братівник П.В., Шмагало Р.Т., 
Шумський І.ГІ., Рудник Л.М., Шукатка Н.Й., Маркович К.П., Бундз Р.О., Прус Ю.

1.СЛ УХАЛИ:
Одрехівський В.В. Надав інформацію до питання. Зачитав Наказ № 53 по академії.
Патик Р.С. Про вимоги зазначені у листі МОНУ та підготовку звіту для підтвердження статусу 
національного до ЗО квітня 2018 року.
Виступили: Маркович К.П., Братівник П.В.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

2.СЛУХАЛИ:
Одрехівський В.В. Про питання оплати рецензування згідно чинного законодавства.
Виступили: Патик Р.С., Кусько Г.Д., Маркович К.П., Прус Ю.

Патик Р.С. ІЦодо графіку захисту дипломних робіт та голів екзаменаційних комісій. Про 
остаточне погодження місця та дати захистів до 20 квітня 2018 р.

Патик Р.С. Про вибір дисциплін вільного вибору. Наголосила, що за умови не обрання 
студентами дисциплін вільного вибору, на кафедрах доукомплектовують групи. Зазначила на 
важливості студентського самоврядування донести інформацію до студентів. Остаточна дата 
погодження 21.04.2018 р.

Патик Р.С. Про проект навантаження на наступний навчальний рік, який має бути поданий 
сьогодні.

Патик Р.С. Наголосила, що до 16.04.2018 р. дисципліни вільного вибору, які не підкріплені 
методичними рекомендаціями будуть вилучені з Каталогу дисциплін вільного вибору.

Патик Р.С. Зачитала службове подання декана факультету Дизайн Студницького Р.О. щодо 
переведення на бюджетну форму навчання студентки 2-го курсу кафедри графічного дизайну 
Соболь Анасгасію Олександрівну (бал успішності 87, 63), у зв’язку з переводом на заочну форму 
навчання студентки 2-го курсу кафедри графічного дизайну Чигрин Єлизавети Ігорівни.

Голосування: «ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Враховуючи найвищий рейтинг успішності 
87,63, рекомендувати для переведення на бюджетну форму навчання студентку 2-го курсу 
кафедри графічного дизайну Соболь Анастасію Олександрівну на місце студентки 2-го 
курсу кафедри графічного дизайну Чигрин Єлизавети Ігорівни, що переведена на заочну 
форму навчання.

2. Різне.
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