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Протокол № 9

засідання ректорату ЛНАМ
від 07 листопада  017 р.

ПРИСУТНІ: Шафран P.C., прор ктор з науково-п дагогічної роботи; Яців P.M.,
прор ктор з наукової роботи; Шукатка Н.И. головний бухгалт р; Шмагало Р.Т., д кан 
факульт ту ІТМ; Студницький P.O. д кан факульт ту Дизайн; Кусько Г.Д. д кан 
факульт ту ДПМ; Шумський І.П. д кан факульт ту ОМіР; Ш р м та Б. заступник голови 
студ нтського самоврядування.

1. Про п р в д ння студ нтів на звільн ні бюдж тні місця зі сп ціальності на 
сп ціальність
2. Про пов рн ння 2-х бюдж тних місць в МОНУ
3. Про п р від на звільн н  бюдж тн  місц  в м жах сп ціальності 023 «Образотворч 
мист цтво, д коративн  мист цтво, р ставрація»
4. Різн 

1. СЛУХАЛИ:
Шафран P.C. Повідомила про лист МОНУ № 1/11-11545 від 03.11.2017 щодо
погодж ння п р розподілу трьох бюдж тних місць зі сп ціальності 022 «Дизайн»: два
місця на сп ціальність 028 «М н джм нт соціокультурної діяльності» та одн  місц  на 
сп ціальність 023 «Образотворч  мист цтво, д коративн  мист цтво, р ставрація».
Про п р в д ння на бюдж тну форму навчання студ нта 2-го року навчання за ОР 
«магістр» факульт ту ІТМ (каф дри м н джм нту мист цтва) Балико І.О. на звільн н  
бюдж тн  місц  з сп ціальності 022 «Дизайн» згідно листа МОНУ № 1/11-11545 від
03.11.2017 з 07.11.2017 р., враховуючи р йтинг успішності.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно

УХВАЛИЛИ: Враховуючи лист МОНУ № 1/11-11545 від 03.11.2017 та р йтинг 
успішності (76,8 б.) п р в сти студ нта Балико І.О. (2-го року навчання за ОР «магістр» 
факульт ту ІТМ (каф дри м н джм нту мист цтва) на звільн н  бюдж тн  місц  з
07.11.2017 р.

Шафран P.C. Про п р в д ння на бюдж тну форму навчання студ нта 2-го року 
навчання за ОР «магістр» факульт ту ІТМ (каф дри м н джм нту мист цтва) 
Височанського Я.О. на звільн н  бюдж тн  місц  з сп ціальності 022 «Дизайн» згідно 
листа МОНУ № 1/11-11545 від 03.11.2017 з 07.11.2017 р., враховуючи р йтинг успішності.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно

УХВАЛИЛИ: Враховуючи лист МОНУ № 1/11-11545 від 03.11.2017 та р йтинг 
успішності (76,7 б.) п р в сти студ нта Височанського Я.О. (2-го року навчання за ОР 
«магістр» факульт ту ІТМ (каф дри м н джм нту мист цтва) на звільн н  бюдж тн  
місц  з 07.11.2017 р.

 . СЛУХАЛИ:



Шафран P.C. Дов ла до відома присутніх про пов рн ння двох бюдж тних місць в МОНУ: 
одн  бюдж тн  місц  за сп ціальністю 023 «Образотворч  мист цтво, д коративн  
мист цтво, р ставрація» 1 курсу за ОР «Бакалавр» та одн  бюдж тн  місц  за сп ціальністю 
022 «Дизайн» другого року навчання за ОР «Магістр», оскільки на цьому курсі н ма 
студ нтів, які навчаються на контрактній формі навчання. Зачитала лист, з яким зв ртаємось 
у МОНУ.

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

3. СЛУХАЛИ:

Шафран P.C. Повідомила про службов  подання д кана ф-ту ОМіР про звільн н  бюдж тн  
місц  на 2-му курсі ОР «бакалавр».

Про п р в д ння на бюдж тну форму навчання студ нтки 2-го курсу за ОР «бакалавр» 
факульт ту ОМіР (каф дри монум нтального живопису) Павлової Ю.В. на звільн н  
бюдж тн  місц , вив д ного зі складу студ нтів, М льника P.M., з 01.11.2017 р., враховуючи 
р йтинг успішності.

ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - одноголосно

УХВАЛИЛИ: Враховуючи р йтинг успішності (86,25 б.) п р в сти студ нтку Павлову 
Ю.В. (2-го курсу за ОР «бакалавр» факульт ту ОМіР (каф дри монум нтального 
живопису) на звільн н  бюдж тн  місц  з 07.11.2017 р.

4. СЛУХАЛИ:
Шукатка Н.Й.: Повідомила про можливі розбіжності в угодах про освітні послуги у пункті 
вартості за навчання. Пояснила різницю між розрахунком загальної вартості за навчання та 
річної суми.
Студницький P.O. Зауважив, що такі питання потрібно обговорювати в присутності 
юрисконсульта.
Шафран P.C. Підтримала зауваж ння д кана ф-ту Дизайн. Повідомила, що потрібно 
дисп тч рам д канатів п р вірити всі уклад ні договори.

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

Проректор з
науково-педагогічної робо Шафран P.C.


