
П Р О Т О К О Л  № 1 8  

засідання Приймальної комісії 

Львівської національної академії мистецтв 

від 31 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; 

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. Затвердження результатів вступного іспиту з «Іноземної мови»  

 

І.СЛУХАЛИ:  про результати вступного іспиту з «Іноземної мови» 

 

Одрехівський В.В.:  29.07.2017 року абітурієнти склали вступний іспит з Іноземної мови 

на ОР «Магістр» за освітньо-професійними програмами підготовки. Фахова атестаційна комісія 

для вступників на ступінь «Магістр» з іноземної мови оцінили роботи, прошу ознайомитись з 

результатами по кожній спеціалізації.  

 

Всього іспит склали  219  осіб: 

 

Факультет ОМіР – 51 

Факультет ДПМ – 53 

Факультет Дизайн – 64 

Факультет ІТМ – 51 

 

Голосуємо. 

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

1.УХВАЛИЛИ:  
 
Затвердити результати  вступного іспиту з «Іноземної мови»  

 

2. Затвердження результатів фахового вступного випробування  з «Рисунку» вступників 
ОР «Бакалавр» (зі скор. терміном навчання)  

 

ІІ.СЛУХАЛИ: про результати фахового вступного випробування  з «Рисунку» вступників 
ОР «Бакалавр» (зі скор. терміном навчання)  



 

29.07.2017 року вступники на художні спеціальності на ступінь «Бакалавр» (зі скороченим 

терміном навчання на базі ОКР Молодший спеціаліст) склали фахове вступне випробування з 

рисунку. Комплексна фахова атестаційна комісія оцінила роботи. Прошу ознайомитись з 

результатами. 

 

Всього іспит склали  31 особа: 

 

Факультет ОМіР – 10 

Факультет ДПМ – 5 

Факультет Дизайн – 26 
 

Якщо немає зауважень, прошу проголосувати. 

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

2.УХВАЛИЛИ:  
 
Затвердити результати  фахового вступного випробування  з «Рисунку» вступників ОР 

«Бакалавр» (зі скороченим терміном навчання).  

 

3. Надання дозволу абітурієнту Вернюку А.О. на перенесення дати складання 

вступного іспиту з іноземної мови на підставі заяви абітурієнта.  

 

ІІІ.СЛУХАЛИ: про надання дозволу абітурієнту Вернюку А.О. на перенесення 

дати складання вступного іспиту з іноземної мови на підставі заяви абітурієнта. 

 

Кусько Г.Д.:  Абітурієнт Вернюку А.О., котрий має намір поступати на   

спеціалізацію «Менеджмент мистецтва»,  просить перенести дату складання іспиту з 

іноземної мови на інший день у зв’язку з тим, що у день іспиту 29.07. 2017 перебував 

закордоном у відрядженні (заява, запрошення, копія паспорту додається).  

 

Одрехівський В.В.  Пропоную дозволити абітурієнту Вернюку А.О. складати 

вступний іспит з іноземної мови 31.07.2017.   

 
Результати голосування: «3а» - одноголосно, «Проти»,  «Утримався» - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: Дозволити абітурієнту Вернюку А.О. складати вступний іспит з 

іноземної мови 31.07.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова ПК, ректор ЛНАМ 

Відповідальний секретар ПК 

Одрехівський В.В. 

Кусько Г.Д. 


