
П Р О Т О К О Л  № 1 2  

засідання Приймальної комісії 

Львівської національної академії мистецтв 

від 17 липня 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; 

Щурко У.В. - доцент  кафедри менеджменту мистецтва; 

Бабунич Ю.І. - викладач кафедри історії і теорії мистецтва; 

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. Розподіл  орієнтовного обсягу  державного замовлення для ОР «Бакалавр»  

2. Затвердження змін до Правил прийому до Львівської національної академії мистецтв 

у 2017 році. 
 

 

І. СЛУХАЛИ: Розподіл орієнтовного обсягу державного замовлення для ОР «Бакалавр» 
у розрізі спеціальностей та спеціалізацій. 

 

Одрехівський В.В.:  у зв’язку з доведенням до нас інформації щодо  орієнтовного 
обсягу бюджетного замовлення   для ОР «Бакалавр» пропоную  розподілити орієнтовний 
обсяг у розрізі спеціальностей та спеціалізацій. 

Орієнтовна кількість: 

- 022 Дизайн – 34 місця; 

- 023 ОДР – 75 місць. 

 

Студницький Р.О.: на факультет Дизайну пропоную розподілити наступним чином: 

 

Графічний дизайн – 15  

Дизайн інтер'єрів – 10  

Дизайн костюма – 6 

Художні вироби зі шкіри – 3 

 

Кусько Г.Д.:  на факультет ДПМ  пропоную розподілити наступним чином: 

 

Художнє дерево – 6  



Художня кераміка – 7 

Художній метал – 7 

Художнє скло – 7  

Художнє ткацтво – 5  

Художній розпис тканин – 5 

 
Шумський І.І.:  на факультет ОМіР  пропоную розподілити наступним чином: 

 

Монументальний живопис – 9 

Мон.-дек. скульптура – 7 

Сакральне мистецтво – 8 

Реставрація творів м-ва – 8  

 

Шмагало Р.Т.: на факультет ІТМ спеціалізація «Мистецтвознавство» пропоную  

виділити  6  місць.  

 

Одрехівський В.В.:  якщо немає зауважень, прошу голосувати.  
 

Орієнтовний розподіл державного замовлення  ОР "Бакалавр" у розрізі спеціальностей 

та спеціалізацій: 

 

  

 

 

   

   
ОР "БАКАЛАВР" 

Галузь Спеціальність 
Спеціалізація 

(освітня програма) 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Ліцензо-

ваний 

обсяг 

підго- 

товки 

Державне 

замовлення 

Ліцензован

ий обсяг 

підготовки 

02 Культура і 

мистецтво 

022 Дизайн 

Графічний дизайн 50 15 - 

Дизайн інтер'єрів 50 10 - 

Дизайн костюма 35 6 - 

Художні вироби зі 

шкіри 
25 3 - 

Дизайн Всього 160 34 - 

023 Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

Художнє дерево 10 6 - 

Художня кераміка 14 7 - 

Художній метал 10 7 - 

Художнє скло 14 7 - 

Художнє ткацтво 8 5 - 

Художній розпис 

тканин 
9 5 - 



Монументальний 

живопис 
18 9 - 

Мон.-дек. скульптура 12 7 - 

Сакральне мистецтво 18 8 - 

Реставрація творів м-ва 
18 8   

Мистецтвознавство 9 6 - 

ОДР Всього 140 75 - 

028 Менеджмент с.-к. 

д-сті 

Менеджмент 

мистецтва 
20 

10* 

10 

Мендж. міжн. 

культ.туризму 
10 5 

всього 30 10* 15 

03 

Гуманітарні 

науки 

034 Культурологія 

Історія і теорія 

культури та мистецтва, 

арт-експертиза  

30 13* 15 

всього 30 13* 15 

РАЗОМ по ЛНАМ 360 132 30 

 

 

Результата голосування: ”3а” - одноголосно, ’’Проти”, ’’Утрималося” - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити розподіл орієнтовного обсягу державного замовлення для ОР 
«Бакалавр» у розрізі спеціальностей та спеціалізацій за державною формою. 

 

 
2. СЛУХАЛИ: про зміни до Правил прийому до Львівської національної академії       

мистецтв у 2017 році. 

Кусько Г.Д.:  нами опрацьовано зміни до Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки 

України 30 червня 2017 р. № 945, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 

липня 2017 р. та розроблено пропозиції щодо  змін до Правил прийому до Львівської 

національної академії мистецтв у 2017 р. (затверджені ВР ЛНАМ 30 листопада 2016 р. 

відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 

2017 році», затверджених Міністерством освіти і науки України від 13 жовтня 2016 

року № 1236, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року 

за № 1515 29645):  

 

У пункті 3 розділу ІІІ: 

 

1) після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту: 

«особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та які отримали 

документ про повну загальну середню освіту;». У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - 

вісімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - дев’ятнадцятим; 

 

Пункт 1 розділу V доповнити новим абзацом другим такого змісту: 

 



«реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну 

загальну середню освіту закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня;». У зв’язку з цим абзаци другий - 

тринадцятий вважати відповідно абзацами третім - чотирнадцятим. 

 

У розділі VI: 1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції: «Вищі навчальні 

заклади створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання 

допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть 

звернутися до таких консультаційних центрів будь-якого вищого навчального закладу 

з метою створення електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, 

атестату.»; 

 

У пункті 2 розділу XI цифри «VII» замінити цифрами «IV». 

 

В абзаці першому пункту 2 розділу XII слова «цього розділу» замінити словами і 

цифрами «розділу XIV». 

 

Одрехівський В.В.: прошу проголосувати. 

 

 

Результата голосування: ”3а” - одноголосно, ’’Проти”, ’’Утрималося” - немає. 

 

2. УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до Правил прийому до Львівської національної 

академії мистецтв у 2017 році. 

 

 

 

 
 

Голова ПК, ректор ЛНАМ 

Відповідальний секретар ПК 

Одрехівський В.В. 

Кусько Г.Д. 


