
Протокол № 13 

засідання приймальної  комісії 

Львівської національної академії мистецтв від 22 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; 

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; 

Родич Т.В. – старший викладач монументально-декоративної скульптури.  

 

Порядок денний: 

1. Затвердження розподілу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою 

освітою за освітнім ступенем бакалавра у розрізі спеціальностей та спеціалізацій. 

2. Орієнтовний розподіл державного замовлення на прийом фахівців з вищою освітою за 

освітнім ступенем магістра.  

3. Надання дозволу абітурієнтці Пасічник О.В. на перенесення дати складання 

вступного іспиту з іноземної мови на підставі заяви абітурієнтки.  

4. Затвердження результатів оцінювання першого з творчих іспитів ОР бакалавра 

спеціальностей 022 «Дизайн» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація».  

 

Слухали:  

1. Затвердження розподілу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою 

освітою за освітнім ступенем бакалавра у розрізі спеціальностей та спеціалізацій. 

 

Одрехівський В.В.:  У зв’язку з доведенням до нас затвердженого обсягу державного 

замовлення  на підготовку фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем бакалавра згідно 

наказу МОН України  № 1076 від 21.07.2017  пропоную затвердити остаточний розподіл  у 

розрізі спеціальностей та спеціалізацій. 

Студницький Р.О.: на факультет Дизайну пропоную розподілити наступним чином: 

 

Графічний дизайн – 15  

Дизайн інтер'єрів – 10  

Дизайн костюма – 6 

Художні вироби зі шкіри – 3 

 

Кусько Г.Д.:  на факультет ДПМ  пропоную розподілити наступним чином: 

 



Художнє дерево – 3  

Художня кераміка – 7 

Художній метал – 8  

Художнє скло – 8  

Художнє ткацтво – 5  

Художній розпис тканин – 6  

 

Шумський І.І.:  на факультет ОМіР  пропоную розподілити наступним чином: 

 

Монументальний живопис – 9 

Мон.-дек. скульптура – 5 

Сакральне мистецтво – 10 

Реставрація творів м-ва – 8  

 

Бабунич Ю.І: на факультеті ІТМ пропоную розподілити наступним чином :   

 

Мистецтвознавство: - 6 

 

Одрехівський В.В.:   

якщо немає зауважень, прошу голосувати.  

 

Розподіл державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за 

освітнім ступенем бакалавра у розрізі спеціальностей та спеціалізацій: 

 

      

Галузь Спеціальність 
Спеціалізація 

(освітня програма) 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Ліцензо-

ваний 

обсяг 

підго- 

товки 

Державне 

замовлення 

Ліцензован

ий обсяг 

підготовки 

02 Культура і 

мистецтво 

022 Дизайн 

Графічний дизайн 50 15 - 

Дизайн інтер'єрів 50 10 - 

Дизайн костюма 35 6 - 

Художні вироби зі 

шкіри 
25 3 - 

Дизайн Всього 160 34 - 

023 Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

Художнє дерево 10 3 - 

Художня кераміка 14 7 - 

Художній метал 10 8 - 



реставрація Художнє скло 14 8 - 

Художнє ткацтво 8 5 - 

Художній розпис 

тканин 
9 6 - 

Монументальний 

живопис 
18 9 - 

Мон.-дек. скульптура 12 5 - 

Сакральне мистецтво 18 10 - 

Реставрація творів м-ва 18 8   

Мистецтвознавство 9 6 - 

ОДР Всього 140 75 - 

028 Менеджмент с.-к. 

д-сті 

Менеджмент 

мистецтва 
20 

10* 

10 

Мендж. міжн. 

культ.туризму 
10 5 

всього 30 10* 15 

03 

Гуманітарні 

науки 

034 Культурологія 

Історія і теорія 

культури та мистецтва, 

арт-експертиза  

30 13* 15 

всього 30 13* 15 

РАЗОМ по ЛНАМ 360 132 30 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити розподіл державного замовлення на підготовку фахівців з 

вищою освітою за освітнім ступенем бакалавра у розрізі спеціальностей та 

спеціалізацій: 

 

 

         Слухали:  

2. Орієнтовний розподіл державного замовлення на прийом фахівців з вищою освітою за 

освітнім ступенем магістра.  

 

Одрехівський В.В.:  У зв’язку з доведенням до нас затвердженого обсягу державного 

замовлення  на підготовку фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем магістра згідно 

наказу МОН України  № 1076 від 21.07.2017  пропоную зробити орієнтовний  розподіл  у 

розрізі спеціальностей та спеціалізацій. 

 



Студницький Р.О.: на факультет Дизайну пропоную розподілити наступним чином: 

 

Графічний дизайн – 21  

Дизайн інтер'єрів – 14 

Дизайн костюма – 10 

 

Кусько Г.Д.:  на факультет ДПМ  пропоную розподілити наступним чином: 

 

Художнє дерево – 6  

Художня кераміка – 7 

Художній метал – 6  

Художнє скло – 8  

Художнє ткацтво – 4  

Художній розпис тканин – 5 

 

 Шумський І.І.:  на факультет ОМіР  пропоную розподілити наступним чином: 

 

Монументальний живопис – 8 

Мон.-дек. скульптура – 6 

Сакральне мистецтво – 7 

Реставрація творів м-ва – 5 

 

 

Орієнтовний розподіл державного замовлення на підготовку фахівців з вищою 

освітою за освітнім ступенем магістра у розрізі спеціальностей та спеціалізацій: 

 

 

Галузь Спеціальність 
Спеціалізація 

(освітня програма) 

Денна форма 

навчання 
Заочна форма навчання 

Ліцензо-

ваний 

обсяг 

підго- 

товки 

Державне 

замовлення 

Ліцензован

ий обсяг 

підготовки 

 

Державне 

замовлен 

ня 

02 Культура і 

мистецтво 

022 Дизайн 

Графічний дизайн 45 21 - - 

Дизайн інтер'єрів 35 14 - - 

Дизайн костюма 35 10 - - 

Дизайн Всього 115 45 - - 

023 Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

Художнє дерево 8 6 - - 

Художня кераміка 10 7 - - 

Художній метал 9 6 - - 

Художнє скло 10 8 - - 



Художнє ткацтво 6 4 - - 

Художній розпис 

тканин 
7 5 - 

- 

Монументальний 

живопис 
13 8 - 

 

Мон.-дек. скульптура 10 6 - - 

Сакральне мистецтво 12 7 - - 

Реставрація творів м-ва 12 5   - 

Мистецтвознавство 9 6 - - 

ОДР Всього 97 62 - - 

028 Менеджмент с.-к. 

д-сті 

Менеджмент 

мистецтва 
9 4 6 

 

- 

всього 9 4 6 -- 

03 

Гуманітарні 

науки 

034 Культурологія 

Мистецтвознавство   20 7 10 

  

- 

всього 20 7 10  

РАЗОМ по ЛНАМ 241 118 16  

 

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

УХВАЛИЛИ: Затвердити орієнтовний розподіл державного замовлення на підготовку 

фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем магістра у розрізі спеціальностей та 

спеціалізацій: 
 

       Слухали: 

3. Надання дозволу абітурієнтці Пасічник О.В. на перенесення дати складання 

вступного іспиту з іноземної мови на підставі заяви абітурієнтки.  

 

Кусько Г.Д.:  Абітурієнтка Пасічник О.В., котра має намір поступати на   спеціальність 

«Культурологія»,  просить перенести дату складання іспиту з іноземної мови на інший день у 

зв’язку з тим, що у день іспиту 29.07. 2017 вона одружується (довідка додається).  

 

Одрехівський В.В.  Пропоную дозволити абітурієнтці Пасічник О.В. складати вступний іспит 

з іноземної мови 31.07.2017.   
 

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

 



УХВАЛИЛИ: Дозволити абітурієнтці Пасічник О.В. складати вступний іспит з іноземної 

мови 31.07.2017. 

 

       Слухали:  

 

4. Затвердження результатів оцінювання першого з творчих іспитів ОР бакалавра 

спеціальностей 022 «Дизайн» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація».  

 

УХВАЛИЛИ: Одноголосно затвердити результати оцінювання першого з творчих іспитів ОР 

бакалавра спеціальностей 022 «Дизайн» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація».  Оприлюднити результати оцінювання.  

 

 

 

Голова приймальної комісії, 

ректор ЛНАМ                                                                                               В. В.  Одрехівський  

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                                                    Г. Д. Кусько 

 

 

 

 


