ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ
У 2019 РОЦІ

ВИБІР ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Факультети Львівської національної академії мистецтв

Образотворче
мистецтво і
реставрація

Декоративно
-прикладне
мистецтво

Дизайн

Історія і
теорія
мистецтва

НАЗВИ СПЕЦІАЛЬНОCТЕЙ ТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
ОР Бакалавр

Спеціальність

Освітня програма

022 Дизайн

Графічний дизайн, дизайн
середовища, дизайн одягу (взуття)

023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація
(далі 023 ОДР)

Художнє скло, художня кераміка,
художній розпис тканин, художнє
ткацтво, художнє дерево, художній
метал, монументальний живопис,
актуальні мистецькі практики,
реставрація творів мистецтва,
сакральне мистецтво,
монументально-декоративна
скульптура, мистецтвознавство

034 Культурологія

Історія і теорія культури та мистецтва,
арт-експертиза

028 Менеджмент соціокультурної
діяльності

Менеджмент мистецтва

НАЗВИ СПЕЦІАЛЬНОCТЕЙ ТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
ОР Магістр

Спеціальність

Освітня програма

022 Дизайн

Графічний дизайн, дизайн
середовища, дизайн одягу (взуття)

023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація
(далі 023 ОДР)

Художнє скло, художня кераміка, арттекстиль, текстиль предметного
середовища, художнє дерево,
художній метал, монументальний
живопис, реставрація творів
мистецтва, сакральне мистецтво,
монументально-декоративна
скульптура

034 Культурологія

Мистецтвознавство

028 Менеджмент соціокультурної
діяльності

Менеджмент мистецтва

ФОРМИ НАВЧАННЯ

Денна

Заочна

• Всі спеціальності

• 034 «Культурологія»
• 028 «Менеджмент соціокультурної
діяльності»
• ОП «Мистецтвознавство» (023 ОДР)

Навчання на денній формі здійснюється:
 на бюджетній;
 на контрактній основах.
Навчання на заочній формі здійснюється
лише на контрактній основі.

1-10 липня

ТВОРЧИЙ КОНКУРС






10-16 липня
10-22 липня
(лише ЗНО)

26 липня

26-31 липня

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019
ОР Бакалавр

РИСУНОК всі художні спеціальності
КОМПОЗИЦІЯ 022 Дизайн
ЖИВОПИС 023 ОДР (крім «МДС»)
СКУЛЬПТУРА (для «МДС»)
ЕСЕ з ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ
КУЛЬТУРИ ОП «Мистецтвознавство»

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ
Вступники на основі повної загальної середньої освіти НА ДЕННУ ФОРМУ навчання подають
заяви тільки в електронній формі на сайті www.ez.osvitavsim.org.ua
Особи, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на ПЗСО,
зарахування за співбесідою подають документи особисто В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ
ОПРИЛЮДНЕННЯ СПИСКІВ (до 18.00 год.) (із зазначенням рекомендованих до зарахування на
навчання за кошти державного бюджету) – шляхом розміщення на інформаційному стенді
Приймальної комісії та веб-сайті ЛНАМ.
ЧАС НА ВИКОНАННЯ ВИМОГ ДО ЗАРАХУВАННЯ (до 12.00 год.) Вступник має принести
оригінали документів в Приймальну комісію ЛНАМ для зарахування на бюджет.

1 серпня

Наказ про зарахування за держзамовленням (до 12.00 год.)

1 серпня

ОПРИЛЮДНЕННЯ СПИСКІВ (із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за
кошти фізичних і юридичних осіб) – шляхом розміщення на інформаційному стенді та вебсайті ЛНАМ

1-12 серпня

13 серпня

ЧАС НА ВИКОНАННЯ ВИМОГ ДО ЗАРАХУВАННЯ (до 12.00 год.)
Вступник має принести оригінали документів в Приймальну комісію ЛНАМ для зарахування на
контракт.
Наказ про зарахування за кошти фізичних і юридичних осіб
Особи, зараховані на навчання, повинні укласти договір впродовж двох тижнів з моменту видачі
наказу та до 20.09.2019 року та оплати за навчання (оплата здійснюється лише за один семестр)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
ОР Бакалавр

У випадку подання заяви на вступ в паперовій формі,
до заяви вступник особисто подає завірені копії:
 документ державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і додаток до нього;
 сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання за 2019
(2018, 2017 рік; іноземна мова – лише 2019 р.);
 документ, що посвідчує особу та громадянство;
 шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см.

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ
ОР Бакалавр
Спеціальність
022 Дизайн
Українська
мова та
література

Спеціальність
023 ОДР

Історія України
або фізика

Спеціальність 028
Менеджмент СКД

Українська
мова та
література

Історія України

Спеціальність 034
Культурологія

Бюджет/контракт

Українська
мова та
література

Математика

Іноземна
мова або
географія

Українська
мова та
література

Історія
України

Іноземна
мова або
географія

Лише контракт

Українська
мова та
література

Історія
України

Іноземна
мова або
географія

Приймаються сертифікати ЗНО
2017, 2018, 2019 р.
Іноземна мова – лише 2018 і 2019 р.

ТВОРЧИЙ КОНКУРС
ОР Бакалавр
Спеціальність 023 ОДР
Спеціальність 022 Дизайн
Графічний дизайн,
дизайн середовища,
дизайн одягу (взуття)

РИСУНОК

КОМПОЗИЦІЯ

Спеціальність 023 ОДР
ОП “Мистецтвознавство”

ЕСЕ
З УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ
ТА СВІТОВОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Художнє скло, художня кераміка, художній
розпис тканин, художнє ткацтво, художнє
дерево, художній метал, монументальний
живопис, актуальні мистецькі практики,
реставрація творів мистецтва,
сакральне мистецтво

РИСУНОК

ЖИВОПИС

Спеціальність 023 ОДР
ОП “Монументально-декоративна
скульптура”

РИСУНОК

Мінімальний прохідний бал – 124 бали

СКУЛЬПТУРА

ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
ОР Бакалавр

ПЕРШИЙ ПОТІК

2 ЛИПНЯ
КОМПОЗИЦІЯ (022 Дизайн)
ЖИВОПИС (023 ОДР)
СКУЛЬПТУРА (ОП “МДС”)
ЕСЕ (мистецтвознавство)

3 ЛИПНЯ
Оцінювання
робіт та
оприлюднення
результатів

4 ЛИПНЯ
РИСУНОК
(всі спеціальності)
ЕСЕ (мистецтвознавство)

5 ЛИПНЯ
Оцінювання
робіт та
оприлюднення
результатів

ДРУГИЙ ПОТІК

6 ЛИПНЯ
КОМПОЗИЦІЯ (022 Дизайн)
ЖИВОПИС (023 ОДР)
СКУЛЬПТУРА (ОП “МДС”)
ЕСЕ (мистецтвознавство)

7 ЛИПНЯ
Оцінювання
робіт та
оприлюднення
результатів

8 ЛИПНЯ
РИСУНОК
(всі спеціальності)
ЕСЕ (мистецтвознавство)

9 ЛИПНЯ
Оцінювання
робіт та
оприлюднення
результатів

ПРОЦЕДУРА ПРОХОДЖЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
ПРОЦЕДУРА ПРОХОДЖЕННЯ
ТВОРЧОГООРКОНКУРСУ
«Бакалавр»
ОР Бакалавр

ПЕРШИЙ ПОТІК

02.07.19
Графічний дизайн
Дизайн одягу (взуття)
Дизайн середовища

КОМПОЗИЦІЯ
Розмір листа:
40х60

Художній метал
Художнє скло
Художнє дерево
Художня кераміка
Художній розпис тканин
Художнє ткацтво
Реставрація творів мистецтва
Актуальні мистецькі практики

ЖИВОПИС
Розмір листа:
40х60

Монументально декоративна скульптура

СКУЛЬПТУРА

Монументальний живопис
Сакральне мистецтво

ЖИВОПИС
Розмір листа:
60х80

Документи:
 Паспорт
 сертифікат ЗНО
 1 фото

04.07.19

ДРУГИЙ ПОТІК

06.07.19

08.07.19

КОМПОЗИЦІЯ
Розмір листа:
40х60
РИСУНОК
Розмір листа:
40х60

РИСУНОК
Розмір листа:
60х80

Початок випробування
9.00 год.

ЖИВОПИС
Розмір листа:
40х60

РИСУНОК
Розмір листа:
40х60

СКУЛЬПТУРА
ЖИВОПИС
Розмір листа:
60х80

РИСУНОК
Розмір листа:
60х80

Тривалість випробування
8 академічних годин

ПРОЦЕДУРА ПРОХОДЖЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
ПРОЦЕДУРА ПРОХОДЖЕННЯ
ТВОРЧОГООРКОНКУРСУ
«Бакалавр»
ОР Бакалавр

ПЕРШИЙ ПОТІК

ДРУГИЙ ПОТІК

02.07.19

04.07.19

06.07.19

08.07.19

ЕСЕ
з української
художньої
культури

ЕСЕ
з української
художньої
культури

ЕСЕ
з української
художньої
культури

ЕСЕ
з української
художньої
культури

ЕСЕ
з світової
художньої
культури

ЕСЕ
з світової
художньої
культури

ЕСЕ
з світової
художньої
культури

ЕСЕ
з світової
художньої
культури

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Документи:
 Паспорт
 сертифікат ЗНО
 1 фото

Тривалість
випробування
2 академічних години

Початок випробування
ЕСЕ з української художньої культури - 10.00 год.
ЕСЕ з світової художньої культури - 14.00 год.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
ОР Бакалавр

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
під час вступного випробування
Усім вступникам без вийнятку
суворо заборонено
користуватися будь-якими електронними пристроями
під-час складання вступного випробування (за вийнятком
музичного плеєра).
Якщо ж пристрої виявляють, абітурієнта позбавляють права
складання іспиту.

КОНКУРСНИЙ БАЛ (КБ)
ОР Бакалавр
Для вступників спеціальностей 023 ОДР та 022 Дизайн
Конкурсний бал (КБ) = 0,2 * П1 + 0,2 * П2 + 0,5 * ПЗ +0,1 * А де:
П1 – результат ЗНО з української мови і літератури;
П2 – результат ЗНО з історії України (або фізики для спеціальності 022 Дизайн);
П3 – середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу;
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в
шкалу від 100 до 200 балів
Для вступників спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Конкурсний бал (КБ) = 0,3*П1 + 0,3*П2 + 0.3 П3+0.1*А де:
П1 – результат ЗНО з української мови і літератури;
П2 – результат ЗНО з математики (або історії України для небюджетної КП);
П3 – результат ЗНО з іноземної мови або географії;
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений
в шкалу від 100 до 200 балів.
Для вступників спеціальності 034 «Культурологія»
Конкурсний бал (КБ) = 0,3*П1 + 0,3*П2 + 0.3 П3+0.1*А де:
П1 – результат ЗНО з української мови і літератури;
П2 – результат ЗНО з історії України;
П3 – результат ЗНО з іноземної мови або географії;
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений
в шкалу від 100 до 200 балів

ТВОРЧИЙ КОНКУРС
ОР Бакалавр (на основі диплому мол. спеціаліста)
Спеціальність 023 ОДР

Спеціальність 022 Дизайн
Графічний дизайн,
дизайн середовища,
дизайн одягу (взуття)

Художнє скло, художня кераміка,
художній розпис тканин, художнє
ткацтво, художнє дерево, художній
метал, монументальний живопис,
реставрація творів мистецтва,
сакральне мистецтво,
монументально-декоративна
скульптура

КОМПОЗИЦІЯ

РИСУНОК

СПІВБЕСІДА (для вступників, які змінюють спеціальність)
- вступники демонструють власні творчі роботи (композиція, рисунок, живопис);
- твори, які виконані в матеріалі (скульптура, кераміка, скло тощо), можуть
демонструватись у вигляді фото

прийом заяв та документів – 10-22 липня до 18:00
фахові вступні випробування – 23-30 липня
Мінімальний бал документа про освіту (диплому) – 60 балів
Мінімальний прохідний бал вступного випробування – 124 бали

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ
ОР Магістр
Спеціальність 023 ОДР
Художнє скло, художня кераміка, художнє дерево, арт-текстиль, текстиль
предметного середовища, художній метал, монументальний живопис,
реставрація творів мистецтва, сакральне мистецтво, монументальнодекоративна скульптура
Спеціальність 022 Дизайн
Графічний дизайн, дизайн середовища, дизайн одягу (взуття)
ІНОЗЕМНА МОВА

РИСУНОК

КОМПОЗИЦІЯ

СПІВБЕСІДА (для вступників, які змінюють спеціальність)
- вступники демонструють власні творчі роботи (композиція, рисунок, живопис);
- твори, які виконані в матеріалі (скульптура, кераміка, скло тощо), можуть
демонструватись у вигляді фото

прийом документів – 10-23 липня
зарахування на навчання за державним замовленням - не пізніше 13 вересня
Мінімальний бал документа про освіту (диплому) – 60 балів
Мінімальний прохідний бал вступного випробування – 124 бали

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ (ІТМ)
ОР Магістр

Спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Менеджмент мистецтва

Спеціальність 034 Культурологія
Мистецтвознавство
ЄВІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
- реєстрація - 13 травня о 18:00 03 червня
- основна сесія - 2 липня

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА

СПІВБЕСІДА (для вступників, які змінюють спеціальність)
Складання співбесіди - 13 травня та закінчується 31 травня,
а з 5 липня по 26 липня для тих вступників, які вже склали ЄВІ
 прийом заяв та документів – 10-23 липня
 надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням – не
пізніше 05 серпня
 виконання вимог для зарахування - до 18:00 10 серпня
 наказ про зарахування за державним замовленням – до 12:00 11 серпня

КОНКУРСНИЙ БАЛ (КБ)
ОР Магістр
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2, де:
П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови/або вступного іспиту
П2 – середнє арифметичне результатів двох етапів фахового вступного
випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),а саме:
- для спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» - результат
фахового вступного випробовування з історії мистецтва
- для спеціальності 034 «Культурологія» - результат вступного випробовування з
історії мистецтва;

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня
магістра за спеціальностями 022 «Дизайн», 023«ОДР» конкурсний бал
обчислюється шляхом додавання результатів:
-результат вступного випробовування з іноземної мови;
- результат фахового вступного випробовування з композиції;
- результат фахового вступного випробовування з рисунку

ГУРТОЖИТОК

Проживання під час вступних
випробувань в гуртожитку ЛНАМ
- звернутись до
ПК за
телефоном чи
особисто
- вказати ПІБ

- отримати
направлення на
поселення
- сплатити
вартість одного
місяця

Поселення за
навністю
направлення,
квитанції та
паспорта

ГУРТОЖИТОК

Проживання в гуртожитку
на період навчання
- заява на поселення
(під час подачі
оригіналів документів
чи в деканаті)
- квитанція на оплату

- отримати
ордер на
поселення в
деканаті
- сплатити
квитанцію

Поселення в
гуртожиток
проводиться в
останній тиждень
серпня за наявності
ордеру, квитанції
про оплату,
паспорту та ІПН

Вартість навчання
у гривнях за один рік навчання
на 2018-2019 навчальний рік
ОР «Бакалавр»
Дизайн
• 23 500

ОМіР
• 20 200
• 18000 АМП

ДПМ
• 20 200

ІТМ
• 12 000
• 9 000

Вартість навчання
у гривнях за один рік навчання
на 2018-2019 навчальний рік
ОР «Бакалавр» (зі скороченим терміном навчання)

Вартість навчання
у гривнях за один рік навчання
на 2018-2019 навчальний рік
ОР «Магістр»
Дизайн
• 24 500

ОМіР
• 23 000

ДПМ
• 23 000

ІТМ
• 13 500
• 9 000

