
ПРОТОКОЛ №10 

засідання ректорату ЛНАМ 

від 22 березня 2017 

Порядок денний 

1. Про стан забезпечення навчального процесу навчальними і робочими програмами. 

2. Про переведення на звільнене бюджетне місце. 

3. Про стан етапного оцінювання в системі ECTC (100 балів). 

4. Різне. 

 

Присутні: Одрехівський В.В., Шафран Р.С., Яців Р.М., Кусько Г.Д., Студницький Р.О., 

Смольський Ю.М., Углик Н.В., Рудник Л.М., Шеремета Б.О. 

 

1.СЛУХАЛИ: 

Шафран Р.С. Доповіла про стан забезпечення навчального процесу навчальними і 

робочими програмами. Про неможливість забезпечення навчального процесу у зв’язку з 

неподанням кафедрами навчальних і робочих програм. Запропонувала не допустити до 

освітнього процесу викладачів, що не здійснили програмне забезпечення. 

Одрехівський В.В.  Про відповідальних за програмне забезпечення. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Доручити деканам контроль над поданням 

навчальних і робочих програм викладачів завідувачами кафедр. Списки викладачів щодо 

виконання програмного забезпечення подати у п’ятницю 24 березня проректору з 

науково-педагогічної роботи Щафран Р.С. 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Шафран Р.С. Зачитала службове подання від декана факультету ДПМ Кусько Г.Д. щодо 

звільненого бюджетного місця на 1 році навчання ОКР магістр, кафедра ХТ студенткою 

Ференц М.Я.  Зачитала службове подання від декана факультету ОМіР Шумського І.П. 

щодо рекомендації для переведення на звільнене бюджетне місце Вовчка В.В., студента 1 

року навчання, ОКР магістр, кафедра МЖ. 

Голосування: «ЗА» - одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Передати вільне бюджетне місце на 

факультет ОМіР. Згідно рейтингу, рекомендувати до переведення на звільнене 

бюджетне місце  Вовчка Володимира Васильовича студента 1 року навчання, ОКР 

магістр, кафедра МЖ. 

 

3.СЛУХАЛИ: 

Шафран Р.С. Про інформацію щодо ведення оцінювання в системі ECTS у 100 бальній 

шкалі.  Про важливість проміжкового оцінювання. 

Виступили: Смольський Ю.М., Одрехівський В.В. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Рекомендувати НМР факультетів 

здійснити перевірку стану проміжкового оцінювання та надати роз’яснення про 

оцінювання в системі ECTS у 100 бальній шкалі.   

 

4.СЛУХАЛИ: 

Шафран Р.С. Про студентів яким дозволено повторний курс. 

Виступили: Студницький Р.О., Углик Н.В. 



УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Завідувачеві кафедрою ГД Нагірному 

П.Ю. скласти та подати проректору з науково-педагогічної роботи Шафран Р.С. 

розклад повторного курсу. 

Яців Р.М. Подав інформацію про виступ капели бандуристів. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

 

 

Ректор                                Одрехівський В.В. 

 

Протокол                                             Фур Р.Т. 

 


