
П Р О Т О К О Л  № 1 4  

засідання Приймальної комісії 

Львівської національної академії мистецтв 

від 25 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; 

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; 

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

Порядок денний: 

 

1. Перерозподіл ліцензованого обсягу підготовки та кількості бюджетних місць на ОР 
"Магістр" (за освітньо-професійними програмами підготовки)  

 

І.СЛУХАЛИ:  Перерозподіл ліцензованого обсягу підготовки та кількості 
бюджетних місць на ОР "Магістр" (за освітньо-професійними програмами 
підготовки) у розрізі спеціальностей та спеціалізацій. 

 

Одрехівський В.В.:  прошу переглянути розподіл ліцензованого обсягу підготовки 
та кількості бюджетних місць на ОР "Магістр" (за освітньо-професійними 
програмами підготовки) у розрізі спеціальностей та спеціалізацій.  

 

Студницький Р.О.: У зв’язку з недостатньою кількістю поданих заяв на ОР 

«Магістр» за спеціалізацією «Дизайн костюма»,  прошу перерозподілити в межах 

спеціальності 022 Дизайн наступним чином: 

 

 

 

 

 

 



Спеціальність 
Спеціалізація (освітня 

програма) 

Денна форма навчання 

Ліцензований 

обсяг 

підготовки 

Державне 

замовлення 

022 Дизайн 

Графічний дизайн 45 22 

Дизайн інтер'єрів 35 14 

Дизайн костюма 35 9 

Дизайн Всього 115 45 

 

 

Одрехівський В.В.:  Підтримую. Прошу голосувати.  
 

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

1.УХВАЛИЛИ: Перерозподілити ліцензований обсяг підготовки та кількість 
бюджетних місць на ОР "Магістр" (за освітньо-професійними програмами підготовки) у 
розрізі спеціальностей та спеціалізацій. 

 

2. Затвердження результатів 2-го творчого конкурсу вступників на ОР «Бакалавр» 

 
ІІ.СЛУХАЛИ:  про результати 2-го творчого конкурсу вступників на ОР «Бакалавр» 

 
Одрехівський В.В.:  24.07.2017 року  вступників на ОР «Бакалавр» склали творчий 

конкурс з Рисунку, Композиції, Історії української художньої культури, Історії світової 
художньої культури. Предметні екзаменаційні комісії для вступників на основі повної 
загальної середньої освіти оцінили роботи. Прошу ознайомитись з результатами по кожній 
спеціалізації.  

 

Всього іспит склали  (осіб по спеціалізаціях): 

 

Графічний дизайн – 96  

Дизайн інтер’єрів – 25  

Дизайн костюма – 16 

Художні вироби зі шкіри – 3  

Реставрація творів мистецтва – 9  

Монументальний живопис – 10  

Сакральне мистецтво – 12  

Монументально-декоративна скульптура – 5 

Художнє дерево – 3  

Художнє скло  – 9 

Художній розпис тканин – 6   

Художній метал – 8 

Художня кераміка – 7  

Художнє ткацтво – 5  

Мистецтвознавство – 7    

 



 

 


