
Протокол № 20
засідання приймальної комісії

Львівської національної академії мистецтв
від 6 серпня 2017 р.

Присутні:
Одрехівський В.В. - голова приймальної комісії, ректор ЛНАМ;
Яців Р.М. - заступник голови ПК, проректор з наукової роботи;
Кусько Г.Д. - відповідальний секретар ПК, декан факультету Д1 ЇМ;
Смольський Ю.М. - заступник відповідального секретаря ПК, 
старший викладач кафедри монументального живопису;
Кошак В.Т. - заступник відповідального секретаря ПК, старший 
викладач кафедри академічного рисунку;
Якимова О.О. - викладач кафедри монументального живопису;
Шумський І.П. – декан факультету ОМіР;
Шмагало Р.Т. - декан факультету ІТМ;
Студницький Р.О. - декан факультету Дизайн;
Гопаненко Ю.О. - уповноважена особа з питань прийняття та 
розгляду електронних заяв, адміністратор Єдиної державної бази з 
питань освіти (ЄДЕБО), інженер відділу інформаційних технологій;
Шеремета Б.А. - студент 1 курсу кафедри сакрального мистецтва.

Порядок денний:

1. Затвердження результатів фахових  вступних  випробування  
абітурієнтів на ОР «Магістр» з предмету «Композиція»  для  
спецільностей ОДР та Дизайн та з предметів «Історія культури» для 
стаціонарної та заочної  форм навчання спеціальності 
«Мистецтвознавство» та  «Історія мистецтва» для  стаціонарної та 
заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент соціокультурної 
діяльності». 

2. Відмова абітурієнтам у рекомендації до зарахування на місця 
державного замовлення ОР «Бакалавр» як таким, що не виконали 
умови для зарахування.

3. Затвердження  списку абітурієнтів для зарахування на навчання на 
ОР «Бакалавр» за кошти державного бюджету.

4. Затвердження списку абітурієнтів, рекомендованих для навчання на 
ОР «Бакалавр» за кошти фізичних та юридичних осіб. 

5. Затвердження списку абітурієнтів  ОР «Бакалавр зі скороченим 
терміном навчання»,   рекомендованих на навчання.

6. Перерозподіл ліцензованих обсягів ОР «Магістр» в розрізі 
спеціалізацій в межах спеціальності ОДР. 



Слухали: 
1. Затвердження результатів фахових  вступних  випробування  

абітурієнтів на ОР «Магістр» з предмету «Композиція»  для  
спецільностей ОДР та Дизайн та з предметів «Історія культури» для 
стаціонарної та заочної  форм навчання спеціальності 
«Мистецтвознавство» та  «Історія мистецтва» для  стаціонарної та 
заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент соціокультурної 
діяльності». 

Ухвалили:
Затвердити результати фахових  вступних  випробування  

абітурієнтів на ОР  «Магістр» з предмету «Композиція»  для  
спецільностей ОДР та Дизайн та з предметів «Історія культури» для 
стаціонарної та заочної  форм навчання спеціальності 
«Мистецтвознавство» та  «Історія мистецтва» для  стаціонарної та 
заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент соціокультурної 
діяльності».   

За – одноголосно. 

Слухали: 
2. Відмова абітурієнтам у рекомендації до зарахування на місця 

державного замовлення ОР «Бакалавр» як таким, що не виконали 
умови для зарахування.

Ухвалили:
Відмовити наступним абітурієнтам у рекомендації до зарахування
на місця державного замовлення ОР «Бакалавр» як таким, що не 
виконали умови для зарахування (не подали оригінали документів):
1) Орлик Ліка Імранівна;
2) Івашина Христина Анатоліївна;
3) Смолярчук Анастасія Дмитрівна.

За – одноголосно. 

Слухали: 
3. Затвердження  списку абітурієнтів для  зарахування на навчання на 

ОР «Бакалавр» за кошти державного бюджету.
Ухвалили:

Затвердити  списки  абітурієнтів для  зарахування на навчання на ОР 
«Бакалавр» за кошти державного бюджету.

За – одноголосно. 

Слухали: 
4. Затвердження списку рекомендованих для подачі документів на ОР 

«Бакалавр» за кошти фізичних та юридичних осіб. 
Ухвалили:



Затвердити список рекомендованих для подачі документів на ОР 
«Бакалавр» за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Слухали: 
5. Затвердження списку абітурієнтів ОР «Бакалавр зі скороченим 

терміном навчання»,   рекомендованих на навчання. 

Ухвалили:
Затвердити списки абітурієнтів ОР «Бакалавр зі скороченим 
терміном навчання»,   рекомендованих на навчання за кошти 
фізичних та юридичних осіб. 

За – одноголосно. 

Слухали: 
6. Перерозподіл ліцензованих обсягів ОР «Магістр» в розрізі 

спеціалізацій в межах спеціальності ОДР:

023
Образотворче 

мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

Художнє дерево 8
Художня кераміка 13
Художній метал 12
Художнє ткацтво 4
Художній розпис тканин 5
Монументальний живопис 22
Монументальна скульптура 7
Сакральне мистецтво 12
Реставрація творів мистецтва 7
Всього 97

Ухвалили:

Здійснити перерозподіл ліцензованих обсягів ОР «Магістр» в розрізі 
спеціалізацій в межах спеціальності ОДР.
За – одноголосно. 

Голова приймальної комісії,                            В. В.  Одрехівський
ректор ЛНАМ                                                                                    

Відповідальний секретар                                                          Г. Д. Кусько
приймальної комісії        


