
Протокол №15 

засідання Приймальної комісії 

Львівської національної академії мистецтв 

від 1 серпня 2019 року 
 

Присутні: 

 

Одрехівський В.В. – голова приймальної комісії, ректор ЛНАМ; 

Єфімова А.В. – відповідальний секретар ПК, викладач кафедри менеджменту мистецтва; 

Гах І. С. – заступник відповідального секретаря ПК, викладач кафедри монументального 

живопису;   

Глушко М. І. – заступник відповідального секретаря ПК, викладач кафедри менеджменту 

мистецтва; 

Шмагало Р.Т. – декан факультету ІТМ; 

Шумський І. П. – декан факультету ОМіР; 

Студницький Р. О. – декан факультету Дизайн; 

Кусько Г. Д. – декан факультету ДПМ; 

Смольський Ю. В. – старший викладач кафедри монументального живопису;   

Романко І. - викладач кафедри графічного дизайну 

Сидоренко В. І – старший викладач кафедри дизайну костюма; 

Гопаненко Ю.О. – уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв, 

адміністратор Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО), інженер відділу 

інформаційних технологій; 

Смакова Л. – студентка 3-го курсу кафедри менеджменту мистецтва; 

Іськів М.  – студентка 3-го курсу кафедри менеджменту мистецтва. 

 

Порядок денний: 

1. Затвердження результатів вступного випробування з композиції для ОР Магістр 

2. Затвердження зарахованих на ОР Бакалавр за кошти державного замовлення 

3. Затвердження зарахованих в аспірантуру за кошти державного замовлення 

4. Розподіл додаткових місць ОР Магістр спеціальність 023 ОДР (відповідно до рішення 

конкурсної комісії МОНУ від 31 липня 2019 (3 місця) 

 

1. СЛУХАЛИ: про затвердження вступного випробування з композиції вступників ОР 

Магістр. 

Одрехівський В.В.: Шановні колеги, прошу ознайомитися із роботами вступників. Фахова 

екзаменаційна комісія добре попрацювала. Розпочнемо затвердження із ОП 

монументально-декоративна скульптура. Прошу голову комісії Тканко З.О. доповісти. 

Тканко З.О.: загальне враження позитивне. Рівень підготовки вступників досить високий. 

Окремі кафедри виділяються, проте найвищий бал 200 не отримав ніхто. Негативна оцінка 

лише 1 (один вступник на ОП Реставрація творів мистецтва здав практично пустий лист і 

відповідно отримав непрохідний бал) Прошу розглянути наші пропозиції по оцінках. 

Одрехівський В.В.: якщо немає застережень, ставимо на голосування.  

Монументально-декоративна скульптура – 8 

Монументальний живопис – 10 

Реставрація творів мистецтва – 15  



Сакральне мистецтво – 10 

Художнє дерево – 7, 

Художня кераміка – 5  

Художній метал – 5 

Художнє скло – 5 

Арт-текстиль – 5 

Текстиль предметного середовища – 3 

Графічний дизайн – 32 

Дизайн середовища – 14 

Дизайн одягу (взуття) – 5 

 

Результати голосування: «За» – одноголосно, «Проти», «Утрималося» – немає. 

1. УХВАЛИЛИ: Затвердити результати вступного випробування з композиції ОР Магістр. 

2. СЛУХАЛИ: зарахування вступників ОР Бакалавр за кошти державного замовлення 

Одрехівський В.В.: Наказ на зарахування, сформований відповідно до Правил прийому в ЄДЕБО 

по факту подачі оригіналів документів вступниками після рекомендацій до зарахування 26 липня. 

Прошу відповідального секретаря ПК Єфімову А.В. оголосити список зарахованих у вступників 

ОР Бакалавр на базі ПЗСО. 

Єфімова А.В.: Наказ на зарахування згідно з додатком 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

Єфімова А.В.: по факту подачі оригіналів документів маємо 4 вакантних місця державного 

замовлення, на які буде здійснено переведення пільгових категорій (відповідно до розділів VIII та 

ХІІ Правил прийому). Два вакантних на спеціальності 034 Культурологія, одне місце на 

спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності і одне місце на спеціальності 023 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Також, два бюджетних місця на ОП 

Монументально-декоративна скульптура вважаються такими, що нерозміщені у ЗВО (із п’яти 

вступників, що подали заяви, рекомендацію на зарахування отримали лише троє). 

Одрехівський В.В.: якщо немає запитань, ставимо на зарахування на навчання до ЛНАМ 

вступників ОР Бакалавр на базі ПЗСО. 

Результати голосування: «За» – одноголосно, «Проти», «Утрималося» – немає. 

2. УХВАЛИЛИ: Затвердити зарахування вступників ОР Бакалавр на базі ПЗСО за кошти 

державного замовлення  

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження зарахованих в аспірантуру за кошти державного замовлення 

Одрехівський В.В.: Наступне питання: зарахування на здобуття третього освітньо-наукового 

ступеня Доктора філософії за кошти державного замовлення. Прошу завідувача аспірантурою Гах 

Ірину доповісти. 

Гах І.С. : На спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація за 

кошти державного замовлення претендували шість осіб і всі рекомендовані до зарахування.  

1. Гануляк Леся Вікторівна 

2. Салатюк Лариса Павлівна 



3. Crcon Mrxafiio Jlreonn.r
4. Coreusrcnfi Apryp OrexcanApoBr{q 's
5. r{uprona Ha.qiq BsqecrasinHa
6. Illapa6ypa Co$ix BoroAuntupinHa

Cneqianrsicrt - 022 fiuzairrt peKoMeHAoBaHa Ao 3apaxyBaHH.r oAHa oco6a

1. Conosifi Ipnna Iropinna

Ogpexincrrufi B.B.: rKrrlo HeMae 3a[epeqeur, cibnuMo Ha ronocyBaHH.l.

Pesylrraru ronocyBaHH;r: <<3a>> - oAHoroJrocHo, <flporn>, <<YrpnnraJlocfl>) - HeMae.

3. yXBAIIkIJILI:3arnepArrrn 3apaxyBaHHfl BcryrrHraKin rperroro oceirHbo-HayKoBoro pinnr AoKTopa

Sinoco$ii sa Koruru AeplraBHoro 3aMoBreHH.rI.

4. CJryXAJIZ: npo posno4il AoAarKoBnx uicqr AepxaBHoro 3aMoBJIeHHrI Ha cneqialrniqr 023

O6pa":orBopqe MLrcrerITBo, AeKoparrrBHe MurcrerrrBo, pecraBpaqir ei.qnosiAHo Ao pimeHnr roHrypcuoi
rcorvricii MOFry sia 31 ilanH-f, 2019 p.

Ogpexincsxufi B.B.: MinicrepcrBo ocsiru i nayxrE ei4pearyBurJro Ha HaIx 3arII{T npo AoAarnoni ruicqs

AepxaBHoro 3aMoBJreHHfl. Havr AoAirrrr4 Jrrrue rpu nricq.rr Ha cileqiamsicm 023 O4e. BianoniAHo e

rporro3lrrlix posnogitrurcuix no ocsirHix nporpaMax griAso KoHKypcHoi cnryaqii. 1 nricqe Ha OfI
pecraBparlir rnopin Mr,rcrerlTna, 1 rraicqe na OfI Carpamue MHcTeIITBo i 1 Oil na Apr-reHcrulr. -flt<i

naui gyl,u<IE?

Lllynacrltufi I.fI. : I{irxorvr crpaBeAJrIaso. ilororcKylocb.

Kycrno f.A.: Tarox noro;pryrocb, HeMae 3aflepeqeHb.

OgpexincrnHfi B.B. : CraslrNao Ha ronocyBaHrlrl.

yXBAJII4JIII: PosuoAitwrrurpr{ AoAarKosi N,ricus .qepxaBHoro 3aMOBJIeHTI no cneqianrrrocri 023

O6pasorBopqe Mr{crerlTBo, reKoparrrBHe MHcrerITBo, pecraBpallis NabK ocsirHiNapl flporpaMaMll

Pecranpaqix rnopin MncrerlTna, CanpaJrbHe MHcrerITBo ra Apr-mcrplJlb.

forosa fIK, penrop JIIIAM W:A O4pexincrxzfi B.B.

B ianoniaamsufi cerperap IIK e$ivrona A.B.


