
ПРОТОКОЛ №8 

Засідання ректорату ЛНАМ 

від 06 березня 2017 

 

ПРИСУТНІ: Одрехівський В.В. – ректор; Шафран Р.С. – проректор з науково-

педагогічної роботи; Яців Р.М. – проректор з наукової роботи, Углик Н.В. – головний 

бухгалтер; Рудник Л.М. – начальник відділу кадрів, Кулешник Т.Я. – начальник відділу 

ІТ, Смольський Ю.М. – заступник декана факультету ОМіР, Кусько Г.Д. – декан 

факультету ДПМ, Шмагало Р.Т. – декан факультету ІТМ; Студницький Р.О. – декан 

факультету Дизайн, Бундз Р.О. – юрисконсульт, Махинько О.О. – начальник цивільного 

захисту ЛНАМ, Шеремета Б. – представник органів студентського самоврядування, 

завідувачі кафедр у кількості 14 осіб 

 

Порядок денний: 

1. Про формування конкурсних пропозицій обсягу прийому за освітнім ступенем 

магістра на 2017 рік 

2. Доповідь спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій і ЦЗ Махинька О.О. 

 

1.СЛУХАЛИ: Інформацію Одрехівського В.В. щодо листа Міністерства освіти і науки 

України №1/9-108 від 24.02.2017 Щодо формування конкурсних пропозицій обсягу 

прийому за освітнім ступенем магістра на 2017 рік. Про необхідність надсилання даних 

пропозицій на погодження у МОН України до 13 березня 2017. 

ВИСТУПИЛИ: Голубець О.М., Шафран Р.С. Студницький Р.О. 

Одрехівський В.В. Виступив із пропозицією рекомендувати Вченій раді Академії 

розглянути на засіданні від 7 березня 2017р, пропозицію обсягу прийому за освітньо-

професійними програмами підготовки магістра в обсязі 90 кредитів (1 рік 4 місяці) за 

денною та заочною формами навчання. 

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА»- 21 

                                «ПРОТИ» - 0 

                                «УТРИМАЛИСЯ» - 3 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Вченій раді Академії розглянути на засіданні від 7 березня 

2017р, пропозицію обсягу прийому за освітньо-професійними програмами підготовки 

магістра в обсязі 90 кредитів (1 рік 4 місяці) за денною та заочною формами навчання. 

2.СЛУХАЛИ: Доповідь спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій і ЦЗ Махинька О.О. 

про план основних заходів з ЦЗ на 2017 рік (до протоколу додається) 

 

УХВАЛИЛИ:Інформацію прийняти до відома і виконання  

 

 

Ректор                                         В.В.Одрехівський 

 

                               Протокол                                           Я.В.Сколоздра 

 



ВИТЯГ 

з протоколу №8 

засідання ректорату ЛНАМ 

від 06 березня 2017 

 

ПРИСУТНІ: Одрехівський В.В. – ректор; Шафран Р.С. – проректор з науково-

педагогічної роботи; Яців Р.М. – проректор з наукової роботи, Углик Н.В. – головний 

бухгалтер; Рудник Л.М. – начальник відділу кадрів, Кулешник Т.Я. – начальник відділу 

ІТ, Смольський Ю.М. – заступник декана факультету ОМіР, Кусько Г.Д. – декан 

факультету ДПМ, Шмагало Р.Т. – декан факультету ІТМ; Студницький Р.О. – декан 

факультету Дизайн, Бундз Р.О. – юрисконсульт, Махинько О.О. – начальник цивільного 

захисту ЛНАМ, Шеремета Б. – представник органів студентського самоврядування, 

завідувачі кафедр у кількості 14 осіб 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Одрехівського В.В. щодо листа Міністерства освіти і науки 

України №1/9-108 від 24.02.2017 Щодо формування конкурсних пропозицій обсягу 

прийому за освітнім ступенем магістра на 2017 рік. Про необхідність надсилання даних 

пропозицій на погодження у МОН України до 13 березня 2017. 

ВИСТУПИЛИ: Голубець О.М., Шафран Р.С. Студницький Р.О. 

Одрехівський В.В. Виступив із пропозицією рекомендувати Вченій раді Академії 

розглянути на засіданні від 7 березня 2017р, пропозицію обсягу прийому за освітньо-

професійними програмами підготовки магістра в обсязі 90 кредитів (1 рік 4 місяці) за 

денною та заочною формами навчання. 

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА»- 21 

                                «ПРОТИ» - 0 

                                «УТРИМАЛИСЯ» - 3 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Вченій раді Академії розглянути на засіданні від 7 березня 

2017р, пропозицію обсягу прийому за освітньо-професійними програмами підготовки 

магістра в обсязі 90 кредитів (1 рік 4 місяці) за денною та заочною формами навчання. 

 

Ректор                                         В.В.Одрехівський 

 

                               Протокол                                           Я.В.Сколоздра 

 


