
Договір про надання освітніх послуг 

  (роздруковується та заповнюється В ДВОХ ПРИМІРНИКАХ!!!) 

Роздруковується на 
одному аркуші паперу 

(двохсторонній) 



Де знайти та завантажити договір (бюджет і контракт)?  

Контракт  

Бюджет  



не вписувати 

Замовник це: 
 
Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка 
замовляє освітню послугу. Може бути 
особисто студент за умови, якщо особа 
досягла 18-річного віку. В інших випадках 
Замовником виступає третя особа, 
переважно батько/мати. 

замовник 

Одержувач це: 
 
Прізвище, ім’я, по батькові 
особи, якій буде надаватися 
освітня послуга (тобто ПІП 
студента) 
 
 

одержувач 

дата заповнення* 

*дата заповнення  
Бюджет - заповнюють протягом 10-ти днів з моменту зарахування (з 6 по 16 серпня) 
Контракт - заповнюють протягом 10-ти днів з моменту зарахування (з 13 по 23 серпня) 



Денна  

бакалавр або магістр* 

Форми навчання у ЛНАМ: 
 
• денна - всі спеціальності; 

 

• заочна – лише на 

спеціальностях   
034 «Культурологія» та 

028 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності»  
 
 

Ступені вищої освіти: 
 
• Бакалавр (на основі повної 

загальної середньої освіти) 

• Бакалавр (на основі 

диплому молодшого 

спеціаліста) 

• Магістр (на основі диплому 

бакалавра/спеціаліста) 

 

*вписується просто 

бакалавр або магістр 
 
 



022  Дизайн   
Графічний дизайн 

Вписувати потрібно ту освітню програму, на яку поступили!!! 



 

Термін чинності договору:  

 

• для бакалаврів –  

до 30 червня 2022 р. 

• для бакалаврів (на основі 

диплому молодшого 

спеціаліста) – 

 до 30 червня 2020р.; 

• для магістрів –  

до 28 лютого 2020 р. 

240 

Строки навчання: 

 

• для бакалаврів – 4 роки 

• для бакалаврів (на основі 

диплому молодшого 

спеціаліста) – 2 роки; 

• для магістрів – 1,5 року 

4 роки 
30    червня          22 

Обсяг навчального навантаження в 

кредитах ЄКТНС: 

•для бакалаврів – 240 

•для бакалаврів (на основі диплому 

молодшого спеціаліста)– 120  

•для магістрів – 90 



23500 
(двадцять три тисячі п’ятсот)  

94000 
(дев’яносто чотири тисячі)  

Виберіть зі списку та впишіть вартість відповідно до обраної спеціальності 



Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка замовляє освітню послугу. 

Може бути особисто студент за умови, якщо особа досягла 18-

річного віку. В інших випадках Замовником виступає третя особа, 

переважно батько/мати. 

Студент заповнює лише тоді, коли договір укладається із третьою особою (батьком чи 

матір’ю). Якщо студент є Замовником – ця колонка залишається порожньою   



Договір подається у відповідний деканат Факультету або висилається 

поштою (рекомендованим листом) на адресу: 

 

79011, Україна, м. Львів, вул. Кубійовича, 38  

 

В листі слід  вказати відповідну назву Факультету: 

 

• Дизайн 

• Образотворче мистецтво  і реставрація 

• Декоративно-прикладне мистецтво 

• Історія і теорія мистецтва 

 

Термін подання (відправлення) договору на Факультет: до 21.08.2018 року 



 

Факультет образотворчого мистецтва і реставрації 

вул. Снопківська, 47, 2 поверх 

тел. 032 2765296 

omir@lnam.edu.ua 

 

Факультет дизайну 

вул. Кубійовича, 35, корпус 4, 4 поверх 

тел. 032 2761479 

design@lnam.edu.ua 

 

Факультет декоративно-прикладного мистецтва 

вул. Кубійовича, 35, корпус 2, 4 поверх 

тел. 032 2761401, dpm@lnam.edu.ua 

 
Факультет історії і теорії мистецтв 

вул. Кубійовича, 38, Головний корпус, 2 поверх 

тел. 032 2761475, itm@lnam.edu.ua 

веб-сайт: itm.lnam.edu.ua 

За додатковою інформацією 
звертайтесь до деканату  

Вашого факультету 
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