ПРОТОКОЛ №10
Засідання звуженого ректорату ЛНАМ
від 13 червня 2016
Порядок денний
1. Про погодження кандидатур з числа студентів рекомендованих до призначення
іменних стипендій Президента, Верховної Ради.
2. Про принцип поселення в гуртожиток академії.
3. Щодо визначення пріоритетів визначення заявок першочергових ремонтних робіт.
4. Різне.
Присутні:
Одрехівський В.В. – ректор; Яців Р.М. – проректор з наукової роботи; Максименко А.В. –
голова НМК; Шумський І.П. – декан факультету ОМіР, Кусько Г.Д. – декан факультету
ДПМ; Стельмащук Г.Г. – завідувач кафедри ІТМ; Студницький Р.О. – декан факультету
Дизайн, Рудник Л.М. – начальник відділу кадрів; Углик Н.В. – головний бухгалтер;
Маркович К.П. – гол. профкому працівників, представник студентського самоврядування.
1.СЛУХАЛИ:
Одрехівський В.В. Щодо службових від деканів факультетів з кандидатурами з числа
студентів рекомендованих до призначення іменних стипендій Президента, Верховної
Ради.
Після обговорення поставив на голосування кандидатури на представлення стипендії
Президента Сагайдак Ю.В. – студентку факультету ІТМ та Карпухіна Р.А. – студент
факультету ОМіР, стипендію Верховної Ради Шумську Г.О. - студентку факультету ОМіР,
Горностай Р.А. – студентку факультету Дизайн, Звір Н.Я. – студентку факультету ДПМ.
Голосування: одноголосно.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати на призначення стипендії Президента Сагайдак О.В. –
студентку факультету ІТМ та Карпухіна Р.А. – студента факультету ОМіР, на
стипендію Верховної Ради Шумську Г.О. - студентку факультету ОМіР, Горностай
Р.А. – студентку факультету Дизайн, Звір Н.Я. – студенткау факультету ДПМ.
2.СЛУХАЛИ:
Одрехівський В.В. Про питання погодження виділення місць в гуртожитку для студентів
факультету ІТМ, що мало бути обговорено між деканами та погоджено на ректораті.
ВИСТУПИЛИ:
Кусько Г.Д. Про неузгодження даного питання у зв’язку з відпусткою коменданта
гуртожитку ЛНАМ.
Студницький Р.О. Про погодження з деканом факультету ІТМ про виділення 6 місць від
факультету Дизайн.
Гонзар М.Д. Про загальну кість місць, що звільняються в гуртожитку – 76 (Дизайн – 38,
ДПМ – 31, ОМіР -7).
Одрехівський В.В. Про обов’язкове надання інформації від деканів про виділення місць в
гуртожитку для факультету ІТМ.

УХВАЛИЛИ: На наступний ректорат деканам подати інформацію щодо виділення
місць в гуртожитку для студентів факультету ІТМ.
3.СЛУХАЛИ:
Одрехівський В.В. Про визначення пріоритетів у визначенні заявок першочергових
ремонтних робіт. Запропонував першочергово виконати ті роботи, від яких залежить
навчальний процес.
ВИСТУПИЛИ:
Стельмащук Г.Г. Щодо проблеми опалювального сезону. Про заміну 2-х батарей на
регульовані в приміщенні кафедри ІТМ.
УХВАЛЛИ: інформацію прийняти до відома. До 15 червня, згідно поданих заяв,
визначити по підрозділах основні роботи.
4.СЛУХАЛИ:
Одрехівський В.В. Про підготовку нових індивідуальних планів до 17.06.2016 року
згідно розпорядження.
Углик Н.В. Надала роз’яснення щодо поділу 900 год. навантаження з яких 300 год.
відводиться на самостійну роботу. Про збереження даної інформації на кафедрах.
Одрехівський В.В. Про нагадування завідувачам кафедр подати відомості щодо обліку
курсових і дипломних робіт.
Студницький Р.О. Про специфіку курсових і дипломних робіт кафедри дизайну
інтер’єрів.
Шумський І.П. Про викуп робіт в які вкладено студентські кошти.
Углик Н.В. Надала роз’яснення щодо викупу робіт.
Одрехівський В.В. Про питання щодо графіку захисту дипломних робіт.
Студницький Р.О. Про недоцільність графіка
Кусько Г.Д. Про погодження графіка з головами ДЕК.
Одрехівський В.В. Щодо погодження кандидатур на представлення до нагород,
почесних звань, відзнак. Про тимчасове відкладення рекомендацій. Поставив на
голосування питання щодо тимчасового відкладення надання рекомендацій на
представлення до нагород, почесних звань, відзнак працівників академії.
Голосування:одноголосно.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Відкласти до осені надання
рекомендацій щодо кандидатур на представлення до нагород, почесних звань,
відзнак працівників академії.
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