
ПРОТОКОЛ №  8
ректорату ЛНАМ

від ЗО жовтня  017 року

Порядок денний:
1. Про ві значення грамотами J1HAM сту ентів ака емії.
2. Про проекти наказів що о ві пові ності пі готовки фахівців у JIHAM ліцензійним 

вимогам мону.
3. Різне: про службове по ання  екана факультету омір що о звернення в мону  ля 

ви ілення  о аткового цільвого бю жетного місця сту ентці Слівко B.C.

Присутні: О рехівський В.В., Шафран P.C., Яців P.M., Кусько Г.Д., Сту ницький P.O., 
Шумський І.П., Шмагало Р.Т., Маркович К.П., Шукатка Н.Й., Ру ник J1.M., Бун з. P.O.

1.СЛУХАЛИ:
Одрехівський В.В. Про службові по ання ві   еканів факультетів на пре ставлення сту ентів 
 ипломами і грамотами JIHAM. Для голосування зачитав прізвища сту ентів пре ставлених  о 
ві знаки  ипломами: Пасєчка K.P., Ви ерко В.І.,Паращин Д.Н.,Шеремета Б.А.,Матвійчук О.C., 
Ляшук Ю.І., Фіголь С.О., Лучка Р.Р.,Пінкевич Ю.М.,Панькевич С.Т.Дськів М.Р.,Смакова Л.В.

Голосування: «ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до нагородження дипломами ЛНАМ студентів: Пасєчка K.P.,
Видерко В.І.,Паращин Д.Н.,Шеремета Б.А.,Матвійчук О.С., Ляшук Ю.І., Фіголь С.О.,
Лучка P.P., Пінкевич Ю.М., Панькевич С.Т., Іськів М.Р., Смакова Л.В.

 .СЛУХАЛИ:
Шафран P.C. Про створення інформаційної  ові ки ЛНАМ. Зазначила на потребі оновлення та 
 оповнення існуючої  ові ки. Про службове по ання ві  заві увача кафе ри ака емічного 
живопису Шиміна Я.В., заві увача кафе ри ака емічного рисунку Фіголя О.М., заві увача 
кафе ри монументально- екоративної скульптури Скакуна Я.І. що о самостійної ау иторної 
роботи сту ентів у кількості не менше 2-х го ин на тиж ень.
Виступили: Сту ницький P.O., Шмагало Р.Т., О рехівіський В.В.
Бундз P.O. Про на ання рекомен ації навчальному ві  ілу внести зміни у розкла .

УХВАЛИЛИ: з метою покращення рівня підготовки студентів з фундаментальних
дисциплін: живопис, рисунок, скульптура, завідувачам випускових кафедр, рекомендувати
з II семестру внести в розклад самостійну роботу в обсязі   -х  годин в тиждень із вказаних
дисциплін.

3.СЛУХАЛИ:
Шафран P.C. Про службове по ання  екана факультету ОМіР Шумського І.П. що о перве ення 
на бю женту форму навчання сту ентки Слівко B.C., що є внутрішньо переміщеною особою та 
навчається на контрактній формі начання та немає можливості оплачувати навчання у II 
семестрі. У зв’язку з чим,  екан пропонує звернутися у МОНУ з клопотанням про ви ілення 
 о аткового цільового бю жетного місця.
Виступили: Шукатка Н.Й., Бун з P.O., О рехівський В.В., Шумський І.П.
Голосування: «ЗА» - одноголосно



УХВАЛИЛИ:  вернутися в МОНУ   поханням про виділення додаткового цільового місця
для студентки Слівко B.C.

Одрехівський В.В. Про служ ове подання проректора з наукової ро оти Яціва P.M. щодо 
представлення до держаних нагород працвників ЛНАМ: Шмагала Р.Т., Мельника I.A., Козурака

Голосування: «ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ: За активну і багаторічну наукову та науко-органі аціну діяльність, високі
tBopni пока ники в роботі упродовж 2017 р. та   нагоди від начення Всесвітнього Дня
науки рекомендувати до пердставлення відповідними державними нагородами прціввників
ЛНАМ: Шмагала Р.Т. -  декана факультету ІТМ, доктора мистецтво навства, професора,
Мельника I.A. -  начальника науково-дослідного сектора ЛНАМ, кандидата
мистецтво навства, Ко урака М.С. -  старшого наукового співробітника науково-дослідного
сектора ЛНАМ.

Одрехівський В.В. Про зверненя ГО «Студентський контроль діє» та надання відповіді.
Бунд  P.O. Зазначив на важливості затвердження відповіді ГО «Студентський контроль діє» 
представниками студентського самоврядування.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

М.С.

Ректор В.В.Одрехівський

Протокол Р.Т.Фур


