
П Р О Т О К О Л  № 9  

засідання Приймальної комісії 

Львівської національної академії мистецтв 

від 14 червня 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; 
Шумський І.П. – декан факультету ОМіР; 

Шмагало Р.Т. - декан факультету ІТМ; 

Студницький Р.О. - декан факультету Дизайн; 

Бабунич Ю.1. - викладач кафедри історії і теорії мистецтва; 

Родич Т.В. - старший викладач кафедри монументально-декоративної 

скульптури;  

Гопаненко Ю.О. - уповноважена особа з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв, адміністратор Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО), 

інженер відділу інформаційних технологій; 

Білань Т.В. - студентка 2 курсу кафедри дизайну інтер’єрів; 

Шеремета Б.А. - студент 1 курсу кафедри сакрального мистецтва. 

Порядок денний: 

1. Затвердження змін до Правил прийому до Львівської національної академії мистецтв у 

2017 році. 
 

і 

1.СЛУХАЛИ: про зміни до Правил прийому до Львівської національної академії       
мистецтв у 2015 році. 

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

навчальних закладів України в 2017 році (затверджені Наказом Міністерства освіти і 

науки України № 637 від 24 квітня 2017 р., зареєстровані в Міністерстві юстиції 

України 22 травня 2017 р. за № 646/30514), і відповідно до них розроблено Зміни до 

Правил прийому до Львівської національної академії мистецтв у 2017 році. прошу 

ознайомитися. 

 

Студницький Р.О.: Пропоную, щоб абітурієнти вносили контактні дані в свою 

анкету. 

 

Гопаненко Ю.О.: Подача документів відбувається в електронній формі, а поле 

«Контактні дані» не є обов’язковим до заповнення.  Абітурієнт може надавати такі 

дані за власним бажанням.  

 

Одрехівський В.В.: Якщо не має більше зауважень, прошу проголосувати. 

  



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

1. 1.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. 


