
Протокол № 27
засідання приймальної комісії

Львівської національної академії мистецтв
від 01 листопада 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 ДПМ;
Смольський Ю.М. - заступник відповідального секретаря ПК, старший 
викладач кафедри монументального живопису;
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;

Порядок денний:
1. Щодо зміни назв спеціалізацій (освітніх програм) в межах

спеціальності 022 Дизайн

І. Слухали:
про зміни назв спеціалізацій (освітніх програм) в межах спеціальності 022 

Дизайн.

Кусько Г.Д.: Міністерство освіти і науки України запропонувало перелік 
конкурсних предметів і творчих заліків, які необхідні при вступі до ВНЗ. 
Творчий іспит передбачено для спеціальності 022 Дизайн (за спеціалізаціями 
«Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», 
«Промисловий дизайн»). Для інших спеціалізацій спеціальності 022 Дизайн 
передбачено проведення творчого заліку, котрий не формує рейтинговий бал. 
Рейтинг формується за результатами сертифікатів ЗНО «Українська мова та 
література», «Історія України» та третій на вибір («Математика або «Іноземна 
мова»). 

Одрехівський В.В.: Пропонуємо в робочому порядку змінити назви 
спеціалізацій (освітніх програм) в межах кафедр без зміни назв кафедр з 
«Дизайн костюма» на «Дизайн одягу (взуття)» та з «Дизайн інтер’єрів» на 
«Дизайн середовища», які вказані в переліку, запропонованому МОН.    

Студницький Р.О.: на  засіданні вченої ради факультету «Дизайн»
(протокол №5 від 31.10.2017 року) обговорювалось дане питання. Кафедра 
дизайну костюма категорично не погоджуються з зміною назви з кафедри 
«Дизайн костюма» на «Дизайн одягу (взуття)», оскільки вважають, що назва 
«Дизайн костюма» більш повно розкриває специфіку кафедри. Кафедра 



«Дизайну інтер’єрів» погоджуються на зміну назви на «Дизайн середовища», 
що зазначено в протоколі засідання кафедри. 

Одрехівський В.В.: Пропоную проголосувати за зміну назв спеціалізацій 
(освітніх програм) в без зміни назви кафедри:

1) з «Дизайн інтер’єрів» на «Дизайн середовища»;
2) з «Дизайн костюма» на «Дизайн одягу (взуття)».

За – 10.
утримався – 1.
Проти – немає 

І. Ухвалили:
змінити назви спеціалізацій (освітніх програм) без зміни назви кафедр:
1. з «Дизайн інтер’єрів» на «Дизайн середовища»;
2. з «Дизайн костюма» на «Дизайн одягу (взуття)».

Голова приймальної комісії,                                 В. В.  Одрехівський
ректор ЛНАМ                                                                                    

Відповідальний секретар                                                          Г. Д. Кусько
приймальної комісії        


