
Протокол № 26
засідання приймальної комісії

Львівської національної академії мистецтв
від 28 вересня 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;
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;
Щурко У.В. - доцент  кафедри менеджменту мистецтва;
Бабунич Ю.І. - викладач кафедри історії і теорії мистецтва;
Шеремета Б.А. - студент 1 курсу кафедри сакрального мистецтва.

Порядок денний:

1. Зарахування іноземного студента
2. Рекомендація на зміну форми фінансування

І. Слухали:
про зарахування іноземного студента.

Кусько Г.Д.: у зв’язку з успішним проходженням співбесіди 
рекомендуємо зарахувати з 28 вересня 2017 року громадянина Китаю Хао 
Мена,  паспорт G52603010, 26.03.1992 року народження, студентом 1 курсу 
денної  форми навчання за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація, спеціалізацією «Художнє скло» за рахунок 
коштів фізичних або юридичних осіб на період з 28.09.2017 р. по 28.02.2019 р. 

Одрехівський В.В.: Прошу проголосувати.

За – одноголосно. 

І. Ухвалили:
зарахувати студентом 1 курсу денної  форми навчання за спеціальністю 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 
спеціалізацією «Художнє скло» за рахунок коштів фізичних або юридичних 
осіб на період з 28.09.2017 р. по 28.02.2019 р. громадянина Китаю Хао Мена.

ІІ. Слухали:
про рекомендацію на зміну форми фінансування.

Кусько Г.Д.: у зв’язку з звільненням бюджетного місця на факультеті 
«Дизайн», Приймальна комісія Львівської національної академії мистецтв 
рекомендує для зміни форми фінансування з «фінансування за кошти 



фізичних/юридичних осіб» на «фінансування за кошти державного бюджету» 
студентку 1-го курсу ОР «Бакалавр», факультету «Дизайн», кафедри графічного 
дизайну, Масливець Анну-Ванессу Михайлівну, оскільки в неї найвищий 
конкурсний бал відповідно до рейтингу по факультету – 180,083.

Одрехівський В.В.: Прошу проголосувати.

За – одноголосно. 

ІІ. Ухвалили:
рекомендувати для зміни форми фінансування з «фінансування за кошти 

фізичних/юридичних осіб» на «фінансування за кошти державного бюджету» 
студентку 1-го курсу ОР «Бакалавр», факультету «Дизайн», кафедри графічного 
дизайну, Масливець Анну-Ванессу Михайлівну. Конкурсний бал – 180,083. 

Голова приймальної комісії,                                    В. В.  Одрехівський
ректор ЛНАМ                                                                                    

Відповідальний секретар                                                          Г. Д. Кусько
приймальної комісії        


