
Протокол № 21
засідання приймальної комісії

Львівської національної академії мистецтв
від 7 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 ДПМ;
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 списку абітурієнтів, рекомендованих для навчання на 

ОР «Магістр» за кошти державного бюджету. 
2. Надання права на навчання за кошти державного бюджету 

вступникам ОР «Бакалавр» спеціальності 028 Менеджмент 
соціокультурної діяльності.

Слухали:
1. Затвердження списку абітурієнтів, рекомендованих для навчання на 

ОР «Магістр» за кошти державного бюджету. 
Відповідальний секретар: у списку рекомендованих на навчання за кошти 
державного бюджету (спеціалізація «Дизайн інтер’єрів») двоє абітурієнтів -
Хім’як Руслан Іванович та Кравець Дмитро Іванович мають однаковий 
рейтинговий бал. Оцінки з фахового випробування по композиції також 
однакові. Проте у абітурієнта Хім’яка  Р.І. середній бал успішності бакалавра 
(відповідно до додатків до диплома про вищу освіту) вищий. 
Ухвалили:

Вважати рейтинг абітурієнта Хім’яка  Р.І. вищим. Рекомендувати 
Хім’яка  Р.І. на навчання за кошти державного бюджету. 
Затвердити списки абітурієнтів, рекомендованих для навчання на 
ОР «Магістр» за кошти державного бюджету. (Списки додаються).

Слухали:
2. Надання права на навчання за кошти державного бюджету 

вступникам ОР «Бакалавр» спеціальності 028 Менеджмент 
соціокультурної діяльності.



Відповідальний секретар: З метою забезпечення права вступників, яким при 
адресному розміщенні державного замовлення було надано право на 
навчання за кошти державного бюджету, але не було набрано групи у зв’язку 
зі встановленням навчальним закладом мінімального обсягу державного 
замовлення, Міністерство освіти та науки України листом від 05.08.17 № 43-
17-1923-17 просить забезпечити прийом до ЛНАМ на спеціальність 028 
Менеджмент соціокультурної діяльності наступних осіб:

Семків Ірина Тарасівна,
Коршунова Валерія Сергіївна,
Романів Вікторія Ігорівна,
Турівна Арина Геннадієвна.

Ухвалили:
Рекомендувати для вступу на навчання за кошти державного 
бюджету на спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності вступників (ОР «Бакалавр»):
Семків Ірину Тарасівну,
Коршунову Валерію Сергіївну,
Романів Вікторію Ігорівну,
Турівну Арину Геннадієвну

За – одноголосно. 

Голова приймальної комісії,                            В. В.  Одрехівський
ректор ЛНАМ                                                                                    

Відповідальний секретар                                            Г. Д. Кусько
приймальної комісії        


