
ПРОТОКОЛ № 19 
засідання ректорату ЛНАМ 

від 29 серпня 2017 р.

Порядок денний:
1. Організація навчального процесу у JIHAM 2017-18 н.р.
2. Різне.

Присутні: Одрехівський В.В., Шафран P.C., Яців P.M., Кусько Г.Д., Студницький P.O., Шмагало 
Р.Т., Шумський І.П., Шукатка Н.Й., Рудник Л.М., Бундз P.O., Маркович К.П., Шеремета Б.

1.СЛУХАЛИ:
Шафран P.C. Про організацію навчального процесу у ЛНАМ, основні складові, студентський 
контингент. Щодо внесення коректив для упорядкування навчальних груп, програм дисциплін 
вільного вибору, розкладу навчального процесу.
Пропозиція: розробити перерозподіл аудиторного фонду, з розрахунком на кожну кафедру, для 
якісного виконання навчальних програм.
Ухвалили: погодити пропозицію щодо проекту перерозподілу аудиторних площ.
Шафран P.C. Про використання натурного фонду в перші тижні навчання.

Про наявність і готовність програм вибіркових дисциплін.
УХВАЛИЛИ: до 8 вересня 2017 р. подати програми вибіркових дисциплін.

Шмагало Р.Т. Озвучив інформацію щодо студентів ф-ту ІТМ, які переводяться на заочну форму 
навчання. Зачитав студентів (2 особи), які рекомендовані на перевід з контрактної форми 
навчання на бюджетну (згідно рейтингової таблиці).
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

2.СЛУХАЛИ:
Шукатка Н.Й. Про зміну місячної плати за проживання в гуртожитку. З 1.09.2017р. місячна
оплата за проживання в гуртожитку за одне ліжко-місце становитиме:
для студентів -  440, 00 грн.,
для інших проживаючих -  528, 00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Шумський І.П., Студницький P.O.

Г ол осування: «за» -  11
«проти» -  нема 
«утрималися» - 1

УХВАЛИЛИ:
1. Встановити з 1.09.2017р. місячну плату за проживання в гуртожитку за одне ліжко-місце: для 
студентів -  440, 00 грн.; для інших проживаючих -  528, 00 грн.
2. Деканам ф-тів, коменданту гуртожитку забезпечити своєчасне інформування про встановлені 

тарифи осіб, що проживають в гуртожитку.
3. Бухгалтерії забезпечити нарахування плати за проживання у гуртожитку відповідно до 

встановлених розмірів.

Яців P.M. Про забезпечення держзамовлення в аспірантуру.
Про вартість оплати навчання в аспірантурі.

Вартість навчання за весь курс навчання (4 роки) — 69704.35грн.



Бундз Р.О. Про оновлений договір на проживання в гуртожитку.
Про процедуру поселення в гуртожиток.

ВИСТУПИЛИ: Шукатка Н.Й., Шмагало Р.Т., Студницький Р.О.

Голосування: «за» — одноголосно
УХВАЛИЛИ: затвердити нову форму договору на проживання в гуртожитку і підписання його з 
студентами 1 -го курсу.

ОГОЛОШЕННЯ:
31.08.2017р. 10.00 год -  засідання Приймальної комісії.

10.30 год -  засідання Стипендіальної комісії.
1.09.2017р. 11.00 год. -  урочиста посвята в студенти на площі перед Академією.

В.В.Одрехівський

О.М. Терендій


