
 
ПРОЕКТ 

 Затверджую 

Ректор ________________В.В. Одрехівський 

                                                                                                          «    » ________________201__р. 

 

НАЗВИ СПЕЦІАЛЬНОCТЕЙ, СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ ТА КВАЛІФІКАЦІЙ, 

за яким здійснюватиметься набір у 2017 р. для здобуття освітніх рівнів «бакалавр» і 

«магістр» Львівської національної академії мистецтв, згідно з Актом узгодження переліку 

спеціальностей та ліцензованого обсягу 

 
Назва 

кафедри 

Назва 

спеціалізації ОР 

«бакалавр» 

Кваліфікації  

освітнього ступеня 

«бакалавр» 

Назва 

спеціалізації 

ОР 

«магістр» 

Кваліфікації  

освітнього ступеня 

«магістр» 

ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І РЕСТАВРАЦІЇ 

 

Спеціальність 023 

«Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація» 

 

 

 
 

  Спеціальність 023                     

«Образотворче 

мистецтво  

декоративне 

мистецтво,  

реставрація» 

Монументальног

о живопису 

Монументальний 

живопис 

Живописець, 

викладач 

Монументальний 

живопис 

 

Живописець, дослідник,  

викладач 

Монументально-

декоративної 

скульптури 

Монументально-

декоративна 

скульптура 

Скульптор, викладач 

Монументально-

декоративна 

скульптура 

 

Скульптор, дослідник,  

викладач 

Сакрального 

мистецтва 
Сакральне мистецтво 

Художник 

сакрального 

мистецтва, викладач 

Сакральне 

мистецтво 

Художник сакрального  

мистецтва, дослідник,  

викладач 

Реставрації 

творів мистецтва 

Реставрація творів 

мистецтва 

Реставратор творів 

мистецтва, викладач 

Реставрація творів 

мистецтва 

 

Реставратор творів 

мистецтва,  

дослідник, викладач 

ФАКУЛЬТЕТ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Спеціальність 023 

«Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація» 

 

 

 

Спеціальність 023 

«Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація» 

Художньої 

кераміки 
Художня кераміка 

Художник кераміки, 

викладач 
Художня кераміка 

Художник кераміки, 

дослідник,  

викладач 

Художнього 

скла 
Художнє скло 

Художник скла, 

викладач 

Художнє скло 

 

      Художник скла, 

дослідник,  

викладач 

Художнього 

металу 
Художній метал 

Художник металу, 

викладач 

Художній метал 

 

   Художник металу, 

дослідник,  

викладач 

Художнього 

дерева 
Художнє дерево 

Художник виробів з 

дерева, викладач 

Художнє дерево 

 

   Художник виробів з 

дерева,  

дослідник, викладач 

Художнього 

текстилю 

 

Художнє ткацтво 
Художник текстилю, 

викладач 

 

Художнє ткацтво 
Художник текстилю, 

дослідник,  

викладач 

 
Художній розпис тканин Художній розпис 

тканин 



 2 

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНУ 

 
Спеціальність 022 

«Дизайн» 

 

 

  Спеціальність 022  

«Дизайн» 
Дизайн 

костюма 

Дизайн костюма Дизайнер-модельєр, 

викладач 
Дизайн костюма 

Дизайнер-модельєр,  

дослідник, викладач Художні вироби зі шкіри 

Дизайн 

інтер’єрів 
Дизайн інтер’єрів 

Дизайнер інтер’єрів, 

викладач 

Дизайн інтер’єрів 

 

Дизайнер інтер’єрів,  

дослідник, викладач 

Графічний 

дизайн 
Графічний дизайн 

Дизайнер-графік, 

викладач 

Графічний дизайн 

 

     Дизайнер-графік,  

дослідник, викладач 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ І ТЕОРІЇ МИСТЕЦТВА 

 

 

Спеціальність 023 

«Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація» 

 

 

 

 
 

   Спеціальність 023       

«Образотворче 

мистецтво,  

декоративне 

мистецтво,  

реставрація» 

Історії  і 

теорії 

мистецтва 

Мистецтвознавство 

 

Мистецтвознавець, 

викладач 

- - 

 

Спеціальність 034 

«Культурологія» 

 

 

 

Спеціальність 034  

«Культурологія» 

Історії  і 

теорії 

мистецтва 

Історія і теорія культури 

та мистецтва, арт-

експертиза 

Арт-критик, арт-

експерт, викладач 
- - 

- - 
Мистецтвознавство 

 
    Мистецтвознавець,  

дослідник, викладач 

  

Спеціальність 028  

«Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності» 

 

 

 

  Спеціальність 028  

«Менеджмент       

соціокультурної 

діяльності» 

Менеджмен

ту 

мистецтва 

Менеджмент мистецтва 
Менеджер 

соціокультурної 

діяльності, викладач 

Менеджмент 

мистецтва 

 

 

   Менеджер-дослідник      

соціокультурної 

діяльності,  

викладач 

Менеджмент 

міжнародного 

культурного туризму 

Менеджер 

соціокультурної 

діяльності 

міжнародного 

культурного туризму, 

викладач 

- - 

Менеджмент візуальної 

комунікації і 

фотомистецтво 

Менеджер візуальної 

комунікації, викладач - - 

 

 

 

 

Підстава: витяг з протоколу №___ засідання Вченої ради від «___»___________ 201  р. 


