


додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб. Механізми реєстрації учасників 
творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів 
визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають 
право брати участь особи, які здобули документ про повну загальну середню 
освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується довідкою 
відповідного закладу освіти;». Таким чином, абітурієнт ОР Бакалавр на базі 
ПЗСО здавав творчий конкурс перед подачею заяв на вступ, а декілька 
потоків давали йому можливість скласти ТК на дві освітні програми. Також  
у зв’язку із вказаними термінами, довелося скоротити кількість етапів (сесій) 
творчого конкурсу із трьох до двох: («Рисунок, «Композиція» для вступу на 
спеціальність 022 Дизайн, та «Рисунок», «Живопис» для вступу на 
спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація (крім освітніх програм «мистецтвознавство» та «монументально-
декоративна скульптура»). Для вступу на ОП ««монументально-декоративна 
скульптура» - «Рисунок» «Скульптура», ОП «мистецтвознавство» - есе з 
історії світової та української художньої культури. 

Відповідно до нововведень 2019 постала необхідність оновлення усіх 
інформаційний матеріалів, розробка нових деталізованих інструкцій для 
абітурієнтів щодо особливостей Вступної кампанії 2019, процедури 
реєстрації та творчі конкурси тощо, та вдосконалення комунікації в цілому. 

ПРОМОЦІЙНА РОБОТА
Інформаційна політика Вступної кампанії 2019 р. була орієнтована на 

максимально ефективну комунікацію з абітурієнтами, донесення до них 
ключових позицій Правил прийому до ЛНАМ у 2019 р, професійну 
орієнтацію, максимальну агітацію щодо складання творчого конкурсу саме у 
ЛНАМ, зворотній зв'язок та ін. 

Цьогоріч розроблено нові промоматеріали для абітурієнтів, а саме:
- буклет, який містить коротку інформацію про ЛНАМ, її 

структурні підрозділи, контакти деканатів, зазначені терміни, форми та 
вартість навчання, умови вступу, а саме перелік документів, періоди 
проведення та особливості реєстрації та вимоги до складання творчого 
конкурсу та зарахування вступників, подано дані про підготовчі курси та 
контакти;

- інфографіка (10 одиниць), розроблена для вступників на ОР 
«Бакалавр», ОР «Бакалавр» (зі скороченим терміном навчання), ОР 



«Магістр», для вступників в аспірантуру, з метою детального графічного 
відображення термінів вступної кампанії, процедури проведення вступних 
випробувань із зазначенням дат, необхідних документів та матеріалів для 
складання творчих конкурсів тощо. Інфографіку оприлюднено на 
інформаційному стенді Приймальної комісії ЛНАМ, офіційному сайті в 
розділі «Навчання», підрозділі «Абітурієнту», офіційних сторінках ЛНАМ у 
Facebook та Instagram, а також прикріплено у відповідях на листи абітурієнтів 
на електронній пошті Приймальної комісії;

- детальні інструкції для вступників щодо процедури проходження 
творчого конкурсу та специфіки вступної кампанії 2019 р., інструкції та 
логістика для членів екзаменаційних комісій та інших структурних 
підрозділів ЛНАМ.

- розроблено мультимедійні презентації для абітурієнтів «Вступна 
кампанія 2019», та «Факультети та кафедри ЛНАМ», наповнені оновленим
візуальним матеріалом (фото робіт студентів та випускників кожної кафедри 
Львівської національної академії мистецтв);

У 2019 році розширено та вдосконалено формат проведення Днів
Відкритих дверей. Цьогоріч Дні відкритих дверей, що передували вступній 
кампанії відбулись 2 квітня, 14-17 травня, а також в рамках зимової 
екзаменаційної сесії 17 та 20 грудня.

До Днів відкритих дверей розроблено форму реєстрації та спеціальну 
програму заходів: презентації щодо особливостей вступної кампанії 2019, 
інформаційну картку, новий формат екскурсій, зустрічі із представниками 
окремих кафедр. Під час Днів відкритих дверей абітурієнти мали змогу
ознайомитися з інформацією про факультети та освітні програми ЛНАМ
(мультимедійна презентація), отримати консультацію представників 
Приймальної комісії щодо новацій вступної кампанії (мультимедійна 
презентація та обговорення), отримати повний інформаційний пакет щодо 
вступу до Львівської національної академії мистецтв, переваги навчання 
тощо (заступник відповідального секретаря ПК Глушко М.І., відп. секретар 
Єфімова А.В.). 

Під час екскурсій в рамках Днів відкритих дверей абітурієнти мали 
нагоду особисто поспілкуватися з професорсько-викладацьким складом, 
студентами та отримати відповіді на всі запитання щодо особливостей
навчального процесу; ознайомитись з майстернями та аудиторіями, відвідати 
перегляди семестрових робіт студентів в рамках екзаменаційної сесії тощо.
Щоразу проводилась реєстрація, де абітурієнти могли обрати із програми 
заходів певний блок, який найбільше їх зацікавив. Реєстрація здійснювалася



за номером телефону, через електронну скриньку pk@lnam.edu.ua або 
Instagram-акаунт student_lnam, вказавши дату, блок, ПІП, кількість осіб, 
номер телефону. З метою залучення більшої кількості абітурієнтів, було 
розіслано офіційні листи-запрошення директорам навчальних закладів 
мистецького спрямування відповідно до попередньо сформованої бази. 
Загалом, Дні відкритих дверей справили позитивний вплив на вступну 
кампанію і сприяли налагодженню ефективної комунікації з потенційними 
абітурієнтами. 

Протягом року Львівську національну академію мистецтв відвідали як 
абітурієнти, так і студенти інших начальних закладів, жителі Львова та гості 
міста, організовані групи: яким було надано інформацію про кафедри, 
творчість студентів та викладачів, про виставкову діяльність тощо та 
проведено чимало екскурсій майстернями, де фахівці презентують 
особливості діяльності тої чи іншої навчально-виробничої майстерні. На 
завершення екскурсії відвідувачі мали змогу оглянути експозиції музею та 
галереї ЛНАМ, а також отримати пакет інформаційних матеріалів.

З метою налагодження ефективної та оперативної комунікації із 
абітурієнтами ще у травні 2018 створено сторінку в соціальній мережі 
Instagram – abiturient_lnam, яка успішно функціонує до сьогодні із назвою
student_lnam і нараховує 2284 активних користувачів (адміністратор акаунту 
– заступник відповідального секретаря ПК Марія Глушко). Під час Вступної 
кампанії 2019 саме Інстаграм-акаунт student_lnam став чи не найбільш 
ефективним інструментом комунікації із абітурієнтами, платформою для 
оперативних публікацій актуальної інформації Приймальної комісії тощо.

Протягом періоду існування (1 рік і 7 місяців) сторінка слугує 
важливим джерелом отримання інформації для студентів та вступників. Під 
час Вступної кампанії на сторінці публікувалася вичерпна інформація про 
специфіку та перебіг вступної кампанії 2019 (візуальний матеріал про 
особливості процедури реєстрації та проходження творчого конкурсу, 
ознайомлення із зразками робіт вступників попередніх років, перелік 
документів, ЗНО, інструкція щодо реєстрації електронних кабінетів 
вступників, гуртожиток, ціни на навчання, процедура проведення творчих 
конкурсів, результати випробувань, зарахування, актуальні новини тощо). В 
сучасних реаліях стрімкого розвитку інформаційних технологій, SMM (Social
Media Marketing) та особливої популярності соцмережі Instagram серед 
молоді (основна цільова аудиторія – вікова група від 15 до 25 р.), акаунт 
student_lnam максимально ефективно спрацював не лише рамках Вступної 
кампанії 2019. 



Сьогодні Інстаграм-акаунт student_lnam генерує актуальну інформацію, 
пов’язану із діяльністю ЛНАМ: публікує анонси заходів, подій, творчих 
зустрічей, виставок, презентацій, лекцій тощо, фото-звіти, відео-історії життя 
і творчості студентів, випускників та викладачів ЛНАМ, а також дає 
рекомендації щодо актуальних мистецьких конкурсів, грантів, сторінок 
художників та культурно-мистецьких інституцій України. Окрім того, часто 
проводяться опитування серед студентів щодо навчання у ЛНАМ. Результати 
опитувань користувачі можуть переглянути у публікаціях сторінки. В діректі 
сторінки ведеться активна комунікація із абітурієнтами та студентами щодо 
вступної кампанії, навчального процесу тощо. За сторінкою стежать понад 2 
тис. користувачів, що досить переконливо, враховуючи її порівняно вузьку 
специфіку.

Актуальна інформація щодо специфіки вступної кампанії 2019 також 
оперативно оприлюднювалась на офіційних сторінках у соціальній мережі 
Facebook.

САЙТ
За три місяці до початку вступної кампанії були розроблені,

затверджені та оприлюднені на веб-сайті ЛНАМ програми вступних 
випробувань. 

Інформація про рішення приймальної комісії, усі матеріали, що 
стосувались прийому до ЛНАМ, вчасно оприлюднювались на офіційному 
сайті www.lnam.edu.ua.

У співпраці із відділом Видавництва та інформації та Інформаційно-
обчислювальним центром було переформатовано та доповнено розділ 
«Абітурієнту» та «Умови вступу». Зокрема, у розділі «Умови вступу» вчасно 
оприлюднено ліцензійні обсяги спеціальностей за якими здійснюється набір 
у ЛНАМ, Правила прийому до Львівської національної академії мистецтв у 
2019 році, зміни до цих Правил у відповідності зі змінами до Умов прийому 
на навчання до вищих навчальних закладів України у 2018 р., прийняті 
МОНУ (згідно наказу Міністерства освіти і науки України №760 від 
31.05.2019 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України 18 червня 2019 
р.,) перелік спеціальностей, освітніх програм та кваліфікацій, за якими 
здійснювався набір у 2019 р. для здобуття освітніх рівнів «Бакалавр» та 
«Магістр» у ЛНАМ, терміни навчання, Положення про приймальну комісію,
графіки вступних випробувань та подачі документів (ОР «Бакалавр», 
«Магістр», Аспірантура) тощо. 

http://www.lnam.edu.ua/


Розроблено новий окремий інформаційний блок, що стосувався 
процедури реєстрації на творчий конкурс, де розміщено детальну інструкцію 
щодо процедури реєстрації на творчий конкурс, а також сама форма 
реєстрації для заповнення та інші важливі дані. 

У розділі «Вступна кампанія» було опубліковано наказ про склад 
приймальної комісії ЛНАМ у 2019 р., затверджені обсяги державного 
замовлення у розрізі спеціальностей та освітніх програм для різних освітніх 
рівнів, програми вступних випробувань, графік іспитів, щоденна статистика 
поданих заяв, результати вступних випробувань, рейтингові списки 
абітурієнтів, списки рекомендованих до зарахування, списки зарахованих на 
навчання до ЛНАМ, протоколи засідань приймальної комісії, зразки робіт 
творчих конкурсів, вартість навчання, оголошення та інша актуальна 
інформація. Варто наголосити, що у найбільш активний період Вступної 
кампанії з 1 липня до 14 серпня оновлення інформації на сайті здійснювалося 
щоденно, що вимагало постійної технічної підтримки та злагодженої 
координації дій між працівниками приймальної комісії (Гопаненко Ю.О., 
Чаплига В.).

ЄДЕБО
Приймальна комісія працювала з Єдиною державною електронною 

базою з питань освіти (ЄДЕБО) (уповноважена особа Ю.О. Гопаненко), яка є 
невід’ємною складовою Вступної кампанії останніх років, вимагає особливих 
навиків в користуванні, постійного моніторингу змін та оновлень, а також 
ретельного підходу при внесенні даних. У системі ЄДЕБО відображалися
подані через електронні кабінети заяви (ОР Бакалавр на базі ПЗСО), 
вносилися дані абітурієнтів (подані заяви на вступ, результати ЗНО, перелік 
та характер документів про освіту; результати творчих конкурсів та фахових 
випробувань, формувалися рейтингові списки, рекомендації до зарахування 
та, власне, саме накази про зарахування на навчання за усіма освітніми 
рівнями, формами навчання та джерелами фінансування). У період прийому 
документів через ЄДЕБО щоденно друкувався журнал реєстрації поданих 
заяв вступників. Загалом, перебіг вступної кампанії, згідно вимог, 
оперативно відображався у системі ЄДЕБО, при цьому не допускались 
відхилення від нормативних документів та графіку введення інформації.
Постійно проводилась перевірка та моніторинг даних, внесених в ЄДЕБО, 
оскільки будь-яке коригування даних після певних термінів є практично 
неможливим та вимагає складної процедури, системи звернень до ДП 
Інфоресурс тощо.



ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
Під час цьогорічної вступної кампанії усі вступники для здобуття ОР

Бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму 
навчання за виключенням деяких категорій осіб згідно вимог подавали заяви 
лише в електронній формі. 

Вступники могли подати до семи заяв в закритих та відкритих 
конкурсних пропозиціях на місця державного замовлення не більше, ніж з 
чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в 
конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не обмежувалося. 

Для надання допомоги абітурієнтам, котрі не мали технічної  
можливості подати електронну заяву чи котрих у цьому процесі спіткали 
труднощі, було створено Консультаційний центр при Приймальній 
комісії ЛНАМ. Тут вступникам допомагали створювати електронні кабінети 
та подавати заяви, коригували технічні помилки, сканували документи та 
вносили дані про регіональний коефіцієнт, надавали інформацію щодо 
факультетів, освітніх програм, поточної конкурсної ситуації тощо. 

Окрім того, щоденно проводилися консультації для вступників усіх 
освітніх рівнів щодо процедури проведення творчого конкурсу, вступних 
випробувань, зарахування тощо. 

Приймальній комісії на першому етапі було доволі складно через
специфіку цьогорічної вступної кампанії, яка вимагала проведення творчих 
конкурсів перед подачею заяв на вступ, у період з 1 по 10 липня в декілька 
потоків, оскільки значно зросло навантаження на працівників щодо 
організації ТК, підготовці приміщень, майстерень, допоміжного обладнання 
тощо. Однак, така система мала і свої переваги: у порівнянні із попередніми 
роками, можна було значно чіткіше спрогнозувати кількість вступників, що 
складатимуть творчий конкурс, а також надати можливість кожному 
вступнику спробувати свої сили на різні освітні програми. Загалом, цього 
року довелося виробити новий підхід до логістики творчих конкурсів, однак 
досвід минулих років, злагоджена робота секретаріату ПК (Сидоренко В., 
Смольський Ю., Романко І.) та відбіркової комісії (Фіголь Д., Бараняк Б.)
дозволили якісно організувати увесь процес. Відповідно до вимог Вступної 
кампанії зросла кількість іспитів (наявність декількох потоків). Всього на 
освітній рівень Бакалавр відбулося 10 екзаменів (2 потоки для вступників за 
кошти державного замовлення (2, 4, 6, 8, липня + есе в чотири потоки для ОП 
«мистецтвознавство», а також  додатковий потік 17 і 19 липня для вступників 
за кошти фізичних/юридичних осіб для вступників на ОП «дизайн 
середовища», «дизайн одягу(взуття)»). Окрім того для ОР Бакалавр зі 



скороченим терміном навчання 2 р. відбулися вступні випробування з 
Рисунку (Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація), Композиції (спеціальність 022 Дизайн). Для ОР 
Магістр – три фахових вступних випробування «Іноземна мова», «Рисунок», 
Кмпозиція» («Історія мистецтва» для спеціальностей 034 Культурологія та 
029 Менеджмент соціокультурної діяльності. Така кількість екзаменів 
вимагала від наднормової роботи працівників Приймальної комісії, 
оперативного опрацювання результатів, узгодженої комунікації усіх 
підрозділів ПК, координації та мобільності.

Як і в минулому році, особливою складністю відрізнялася цьогорічна 
процедура зарахування вступників, котрі мають право на спеціальні умови 
(розділ VІІІ Правил прийому Спеціальні умови участі в конкурсному 
відборі на здобуття вищої освіти), котра вимагала ретельного та 
послідовного підходу до конкурсного відбору таких осіб. Однак, 
працівниками Приймальної комісії було уважно вивчено усі матеріали,
надані МОН України, що стосувалися спеціальних умов, а також
індивідуально опрацьовано ситуацію кожного вступника із цієї категорії, 
перевірено усі документи та відповідно до чинного законодавства зараховано 
та здійснено переведення на вакантні місця державного замовлення 
відповідних категорій абітурієнтів. Відбувалася постійна комунікація щодо 
цього питання з відповідними підрозділами МОНУ. 

Після переведення на вакантні місця державного замовлення (2 місця
на спеціальність 022 Дизайн та 2 місця на спеціальності 023 ОДР) 
(здійснений перерозподіл вакантних місць державного замовленні наведено 
таблиці 1).
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253 1 Бакалавр 028
Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

ПЗСО Денна 022 Дизайн ПЗСО Денна 1
Шевченко 
Вероніка 
Володимирівна

Дитина-інвалід. 
№1275

253 2 Бакалавр 034 Культурологія ПЗСО Денна 022 Дизайн ПЗСО Денна 1 Тітарєва Тетяна 
Миколаївна

Дитина учасника 
бойових дій. АБ 
№345807

253 3 Бакалавр 023
Образотворче 
мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація

ПЗСО Денна 023
Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 

ПЗСО Денна 1 Томчишин Софія 
Володимирівна

Дитина учасника 
бойових дій. ЮА 
№009696

253 4 Бакалавр 034 Культурологія ПЗСО Денна 023
Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 

ПЗСО Денна 1 Довгань Анна 
Сергіївна

Дитина учасника 
бойових дій. ЮА 
№046118

Код 
ЗВО в 

ЄДЕБО

Спеціальні умови 
вступу вид, серія, 

номер документа, що 
посвідчує право 

особи на переведення  
на навчання за 

кошти державного 
бюджету та/або 

конкурсний бал  (для 
спеціальностей 
Додатку 2 Умов 

прийому)

№ 
З/П

Освітній 
ступінь

Спеціальність, з якої використане 
вакантне місце державного замовлення

Спеціальність, на яку переданано вакантне 
місце державного замовлення

  Прізвище, ім'я, 
по батькові 
особи, якій 

надано місце 
державного 
замовлення



Приймальна комісія підготувала пакет документів та направила листа 
щодо виділення додаткових місць державного замовлення для осіб, що мають 
право на вступ за спеціальними умовами. (11 місць - таблиця 2) На ОР 
Бакалавр цей запит було задоволено та виділено 8 додаткових місць 
державного замовлення для осіб, що відповідали категоріям розділу VIII
Правил прийому. У вересні 2019 р. було сформовано ще один додатковий 
запит в МОНУ на особу, що має статус дитини-сироти, однак, своєчасно не 
повідомила про свої пільга. Даний запит вимагав додаткового роз’яснення і 
комунікації з відповідними підрозділами МОНУ, однак був задоволений (+1 
місце на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація).

Табл.2

Зазначення спеціальних умов 
вступу (статусу особи)

Прізвище, ім'я, по батькові, вид, серія, номер документа, що 
посвідчує право особи на переведення  на навчання за кошти 

державного бюджету

253 1 Бакалавр ПЗСО 023
Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація

Денна 1 Дитина-інвалід Чирка Діана Дмитрівна. Посвідчення. ААГ №037619

253 2 Бакалавр ПЗСО 022 Дизайн Денна 1 Дитина учасника бойових 
дій

Антіпова Марина Сергіївна. Довідка. 2830/25

253 3 Бакалавр Молодший 
спеціаліст

023
Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація

Денна 1 Дитина учасника бойових 
дій

Баглей Любомир Михайллович. АА №217764

253 4 Бакалавр Молодший 
спеціаліст

023
Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація

Денна 1 Дитина учасника бойових 
дій

Головачук Мар'яна Анатоліївна. Посвідчення. УБД 
№001334

253 5 Бакалавр ПЗСО 023
Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація

Денна 1 Дитина учасника бойових 
дій

Мандрик Лілія Ігорівна. Посвідчення. УБД №142625

253 6 Бакалавр Молодший 
спеціаліст

023
Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація

Денна 1 Дитина учасника бойових 
дій

Савченко Володимир Іванович. Посвідчення. УБД 
№450460

253 7 Бакалавр ПЗСО 022 Дизайн Денна 1

Дитина шахтаря  зі стажем 
підземної роботи більше 15 
років. Внутрішньо 
переміщена особа

Іващенко Ріна Андріївна.Батько - шахтар. Довідка. 
№117. ВПО. Довідка. №0000378330

253 8 Бакалавр ПЗСО 022 Дизайн Денна 1 Внутрішньо переміщена 
особа

Литвинова Марина Олександрівна. Довідка. №1333-
5000152491

253 9 Бакалавр ПЗСО 023
Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація

Денна 1 Внутрішньо переміщена 
особа

Мащенко Вікторія Олександрівна. Довідка. №1307-
5000157195

253 10 Бакалавр ПЗСО 022 Дизайн Денна 1
Дитина постраждала 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

Самойдюк Яна Володимирівна. Посвідчення. Д №157389

253 11 Бакалавр ПЗСО 022 Дизайн Денна 1 Малозабезпечена сім'я. 
Високий конкурсний бал.

Назаренко Наталія-Ірина Євгенівна. Лист-прохання. 
Зареєстровано в МОН 6483/0-19

Запит на додаткові місця державного замовлення (за освітніми ступенями бакалавра та магістра)

Примітка                                                                                              
(заповнюється при необхідності додаткових місць)Кількість 
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* +1 додатковий запит в МОНУ на бюджетне місце на спеціальність 023 ОДР, Бакалавр на базі молодшого спеціаліста для 
вступниці Бобицька Я., що має статус дитини-сироти, сформований у жовтні.

Таким чином, місця отримали пріоритетні категорії вступників, що мають 
спеціальні умови участі у конкурсному відборі відповідно до розділу 8

У 2019 р. ЛНАМ отримала ще додатково бюджетних 9 місць (три місця 
на спеціальність 022 Дизайн, і шість місць на спеціальність 023 Образотворче 



мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, з них три – Бакалавр зі 
скороченим терміном навчання 2 р. на базі дохлому молодшого спеціаліста) 
державного замовлення для пільгових категорій вступників. (у 2018 р. – 5 
місць). Лише трьом вступникам (з 12) було відмовлено у наданні додаткового 
бюджетного місця (двоє з них мали статус «внутрішньо переміщена особа» і 
одна – статус дитини із малозабезпеченої сім’ї із високим конкурсним балом. 

Приймальна комісія відповідно до Умов прийому до ЗВО та Правил 
прийому до ЛНАМ у 2019 р. починаючи від травня здійснювала реєстрацію 
на Єдиний вступний іспит (ЄВІ) для ОР Магістр, що відбувався на базі 
Центру оцінювання якості освіти та цього річ був обов’язковим для вступу на 
спеціальність 034 «Культурологія» та на спеціальність 028 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» (натомість, у 2018 ЄВІ складали лише на 
спеціальність 034 Культурологія). Відповідно, у 2019 р. вдвічі збільшилася 
кількість навантаження на працівників ПК в діяльні реєстрації на ЄВІ.

Окрім того, відповідно до Умов прийому до ЗВО та Правил прийому до 
ЛНАМ у 2019 р. Приймальна комісія координувала вступну кампанію на 
здобуття третього освітньо-наукового рівня доктора філософії 
(аспірантура) (завідувач аспірантурою Гах І.С.).

У МОН України на підставі попередньої заявки було погоджено та 
затверджено максимальні та фіксовані обсяги державного замовлення на 
підготовку фахівців з вищою освітою у 2019 році. 

Зокрема цього річ суттєво зменшилося державне замовлення на
підготовку фахівців ОР Магістр (приблизно на 40% у порівнянні із 2018 р.) 
Після одержання попередніх обсягів державного замовлення  ОР Магістр, 
будо направлено відповідного листа в МОНУ з проханням їх збільшення, 
однак рішенням конкурсної комісії МОНУ на спеціальність 023 виділили 
лише три додаткових бюджетних місця. Зазначимо, що державний замовник 
ретельно відноситься до надання бюджетних місць на ОР Магістр – їх 
кількість залежиться від низки показників, що стосуються якісного складу, 
наукових та творчих доробків науково-педагогічних працівників тощо. 

Відповідно до Умов прийому до ЗВО та Правил прийому до ЛНАМ у 
2019 р. протягом вересня-листопада було здійснено декілька додаткових 
зарахувань вступників (переважно з числа іноземних громадян).



СТАТИСТИЧНІ ДАНІ

Відповідно до Умов прийому до ЗВО та Правил прийому до ЛНАМ у 2019 році 3 червня була розпочалась 
процедура реєстрації на творчий конкурс, який відбувався у два потоки. Приймальною комісією було розроблено форму 
заяви та електронну процедуру реєстрації, що позитивно вплинуло на кількісні показники:

ОР БАКАЛАВР Кількість вступників, що складали творчий конкурс на бюджет

Спеціальність Освітня програма 
Зареєстровано З'явилось
І потік ІІ потік Разом І потік ІІ потік Разом 

022 Дизайн 

Графічний дизайн 136 128 264 114 81 195

Дизайн середовища 50 70 120 40 51 91

Дизайн одягу (взуття) 16 28 44 14 20 34

Дизайн Всього 202 226 428 168 152 320

023 Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

Художнє дерево 5 7 12 4 3 7

Художня кераміка 5 6 11 5 4 9

Художній метал 1 10 11 1 7 8

Художнє скло 7 16 23 6 13 19

Художнє ткацтво 2 6 8 2 6 8

Художній розпис тканин 8 6 14 6 3 9

Монументальний живопис 21 29 50 19 20 39

Мон.-дек. скульптура 5 5 5 5



Сакральне мистецтво 8 13 21 7 8 15

Актуальні мистецькі практики 19 24 43 14 14 28

Реставрація творів м-ва 15 10 25 9 9 18

Мистецтвознавство 7 5 12 3 2 5

ОДР Всього 98 137 235 76 94 170

028 Менеджмент с.-к. 
д-сті 

Менеджмент мистецтва 0

Менеджмент с.-к. д-сті Всього 0 0 0

034 Культурологія 
Історія і теорія культури та 
мистецтва, арт-експертиза 0

Культурологія Всього 0 0 0

РАЗОМ 300 663 244 246 490

ОР Бакалавр на базі ПЗСО і Бакалавр зі скороченим терміном навчання 2 р (на базі диплома молодшого 
спеціаліста)

Спеціальність світня програма

Денна форма навчання Зараховано Заочна форма 
навчання

Ліцензований 
обсяг 

підготовки

Державне 
замовлення

Кількість 
поданих 

заяв 
бакалавр

К-сть 
абітурієнів  
1-ий іспит

К-сть 
абітурієнтів  
1-ий іспит 

ск.бакалавр

Бюджет Контракт Разом Ск.бакалавр Разом
Ліцензований 

обсяг 
підготовки

Разом

022 Дизайн

Графічний дизайн 55 21 264 195 20 23 34 57 15 72
Дизайн середовища 56 12 120 91 4 15 33 48 3 51
Дизайн одягу 
(взуття)

49 7 44 34 3 7 14 21 3 24



Дизайн Всього 160 40 428 320 27 45 81 126 21 147

023 
Образотворче 

мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

Художнє дерево 8 5 12 5 5 5 5
Художня кераміка 12 5 11 9 4 4 4
Художній метал 9 5 11 8 2 5 5 2 7
Художнє скло 13 7 23 19 2 9 3 12 2 14
Художнє ткацтво 8 5 8 8 5 1 6 6
Художній розпис 
тканин 8 5 14 9 2 6 1 7 2 9
Монументальний 
живопис 21 8 50 39 1 8 12 20 1 21

Мон.-дек. 
скульптура

7 5 4 5 1 3 1 4 1 5

Сакральне 
мистецтво

12 6 21 15 2 6 2 8 2 10

Актуальні мистецькі 
практики 12 6 43 28 7 4 11 11
Реставрація творів 
м-ва 12 6 25 18 5 6 2 8 5 13

Мистецтвознавство 8 5 12 8 5 1 6 6 10 1
ОДР Всього 130 68 234 171 15 69 27 96 15 111 10 1

028 
Менеджмент 

с.-к. д-сті

Менеджмент 
мистецтва 30 62 2 6 8 8 15 3

всього 30 62 2 6 8 8 15 3

034 
Культурологія

Історія і теорія 
культури та 
мистецтва, арт-
експертиза 

30 110 1 4 5 5 15 1

всього 30 110 1 4 5 5 15 1
РАЗОМ 350 108 834 491 42 117 118 235 36 272 40 5
ОР МАГІСТР



ОР МАГІСТР

Спеціальність освітня програма

Денна форма навчання Зараховано Заочна форма 
навчання

Ліцензований 
обсяг 

підготовки

Державне 
замовлення

Кількість 
поданих 

заяв

Кількість 
абітурієнтів  
1-ий іспит

Бюджет Контракт Разом
Ліценз. 
обсяг 

підготовки
Разом

022 Дизайн

Графічний дизайн 45 12 32 32 12 11 23
Дизайн середовища 35 7 16 14 7 3 10
Дизайн одягу (взуття) 35 4 5 5 4 1 5

Дизайн Всього 115 23 53 51 23 15 38

023 
Образотворче 

мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

Художнє дерево 9 3 7 7 3 2 5
Художня кераміка 10 4 9 5 4 1 5
Художній метал 9 3 7 7 3 2 5
Художнє скло 10 4 7 5 4 4
Текстиль предметного 
середовища 5 2 4 3 2 2

Арт текстиль 6 3 5 5 3 2 5
Монументальний 
живопис 12 5 12 10 5 3 8

Мон.-дек. скульптура 12 3 9 9 3 3 6
Сакральне мистецтво 12 4 11 10 4 3 7
Реставрація творів м-
ва 12 4 12 12 4 4 8

ОДР Всього 97 35 83 73 35 20 55
028 

Менеджмент 
с.-к. д-сті

Менеджмент 
мистецтва 9 1 11 6 1 3 4 6 3

Всього 9 1 11 6 1 3 4 7 11
034 

Культурологія
Мистецтвознавство 20 3 16 9 3 2 5 10 5

Всього 20 3 16 9 3 2 5 7 12
РАЗОМ по ЛНАМ 241 62 163 139 62 40 102 14 23



АСПІРАНТУРА (третій освітньо-науковий рівень доктора філософії)

Спеціальність

Ліцензований 
обсяг Державне 

замовлення

ЗАРАХОВАНО

Всього
денна заочна Бюджет 

денна
Контракт 

денна
Контракт 

заочна

023 Образотворче 
мистецтво, 

декоративне 
мистецтво, 
реставрація

13 2 6 6 4 1 11

022 Дизайн 4 1 1 0 1 1 2
ВСЬОГО 20 7 6 5 2 13

ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ

Спеціальність Бакалавр Магістр Аспірантура Всього

023 ОДР 1 (художній 
метал)

2
ОП 

Монументальний 
живопис

4 7

022 Дизайн 3 ОП 
графічний 

дизайн

1
ОП дизайн 

середовища

4

ВСЬОГО 5 3 4 11

Кількість зарахованих студентів у 2019 році
ОР «БАКАЛАВР»
Факультет Дизайну

Кількість зарахованих студентів у 2019 році



ОР «БАКАЛАВР»
Факультет Декоративно-прикладного мистецтва

Факультет Образотворчого мистецтва і реставрації 

»
Факультет Історії і теорії мистецтва (очна форма)

*Заочна форма: Історія і теорія культури та мистецтва, арт-експертиза, 
мистецтвознавство – 2 Менеджмент мистецтва – 3 



Кількість зарахованих студентів у 2019 році
ОР «БАКАЛАВР» ЗІ СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ НАВЧАННЯ» 



Кількість зарахованих студентів у 2019 році
ОР «МАГІСТР» 

Факультет Дизайну

Факультет Декоративно-прикладного мистецтва



Факультет Образотворчого мистецтва і реставрації

Факультет ІТМ (очна форма)

*Заочна форма: Мистецтвознавство – 5 особи.
Менеджмент мистецтва – 3 осіб.



АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Починаючи  з 2013 року до 2019 р. бачимо  тенденцію суттєвого 
зростання кількості вступників, які виявили бажання навчатись  у ЛНАМ на ОР
«Бакалавр». Найбільший показник по кількості поданих заяв припадає на 2015-
2016 рр. Проте, бачимо зменшення кількості заяв у 2017-2019 р. порівняно з 
2015-2016 р., про що свідчить синя крива графіку. Це, насамперед пов’язано з 
можливістю подавати цього року вже не до п’ятнадцяти заяв на п’ять 
спеціальностей, як у 2016 р., і не дев’ять заяв не більше ніж з чотирьох 
спеціальностей як у 2017, а лише  до семи заяв на місця державного в закритих 
(фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох 
спеціальностей. Однак, така тенденція є позитивною з огляду на те, що 
вступник стає більш вмотивованим та цілеспрямованим у виборі ЗВО. 
Відповідно, бачимо помітне зростання кількості зарахованих у 2019 р. 
порівняно з 2016, 2017 та 2018 р., про що свідчать криві у нижній частині 
графіку. Очевидно, що така динаміка пов’язана з активною промоційною 
роботою окремих кафедр, структурних підрозділів та Приймальної комісії.
Також, попри усі складнощі, можемо стверджувати, що позитивно на 
конкурсну ситуацію вплинули нові зміни в Умовах прийому 2019 щодо 
проведення творчих конкурсів перед подачею заяв на вступ. Така система дала 
вступникам можливість скласти ТК на різні освітні програми і чіткіше 
визначитися з пріоритетним вибором як освітньої програми так і ЗВО в цілому, 
що підтверджено кількісними показниками зарахованих в рамках Вступної 
кампанії 2019 р.



Відповідно до таблиці, наведеної вище можемо стверджувати, що за 
кількісними показниками загального набору саме 2019 р. можна вважать 
найефективнішим (від 2013 р.) Найбільша кількість зарахованих вступників у 
ЛНАМ на ОР Бакалавр – 272 у 2019 р., 253 у 2018; 217 у 2013). Найменші 
показники загального набору були у 2015-2017 рр. (2015 – 183, 2016 – 186, 2017 
– 183). Помічаємо суттєве зростання кількості зарахованих вступників в 
порівнянні із 2015-2017. Те ж саме можна сказати про кількість осіб, 
зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. В цьому році 
показник найбільший від 2013 р. При цьому кількість осіб, котрі були 
зараховані за кошти фізичних та юридичних осіб у 2019 р. суттєво перевищує 
кількість зарахованих за рахунок державного замовлення у порівнянні із 2013-
2017 рр.

Так для вступу за державним замовленням на ОР «Бакалавр» на основі 
ПЗСО 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
було надано 69 місць (у 2018 - 68 місць, у 2017 – 75 місць, у 2016 р. – 67 місць),
на спеціальність 022 «Дизайн» – 40 місць (35 місць, у 2017 – 34 місця та у 2016 
р. – 33 місця).

В той час простежуємо тенденцію суттєвого скорочення бюджетних 
місць на ОР Магістр на усіх спеціальностях: загальна кількість місць у ЛНАМ 
— 62 у 2019 (98 у 2018). Відповідно це негативно вплинуло на загальні 
кількісні показники зарахування ступеня Магістр.



ВИСНОВКИ
Загалом, з огляду на вищесказане, можемо стверджувати, що Вступна 

кампанія-2019 у  Львівській національній академії мистецтв пройшла успішно, 
про що свідчать рекордні кількісні показники цьогорічного набору. Ефективна 
командна робота усіх підрозділів приймальної комісії, оперативність та
організованість працівників, чіткий розподіл обов’язків та відповідальність 
кожного, постійна комунікація із абітурієнтами дали змогу уникнути 
неузгодженості та деструктивних моментів.

Проте, зазначимо, що з кожним роком складність та об’єм роботи 
працівників Приймальної комісії має тенденцію до зростання. Це пов’язано зі 
специфікою Вступної кампанії, коли надходить достатньо велика кількість 
заяв, зростає кількість категорій осіб, що мають право на вступ за спеціальним 
умовами, суттєво ускладнюється процедура конкурсного відбору, 
розширюються обов’язки приймальної комісії. Окрім того, в цьому році 
додалась процедура реєстрації на творчий конкурс та організація вступних 
випробувань фактично у три потоки (2 для бюджетної форми і 1 для 
контракту), що вимагало особливої логістики та оперативної роботи, оскільки з 
таким форматом ми стикнулися вперше. Попри усі застереження, нововведення 
у творчих конкурсах досить вплинули позитивно на кількісні показники 
набору.

Доволі ускладнилась система обліку вступників, (що спершу здавали 
творчі конкурси, а потім подавали заяви), обробка даних зовнішнього 
незалежного оцінювання, котрі необхідно здійснювати у дуже стислі терміни, 
робота з персональними даними, обов’язкова взаємодія з ЄДЕБО, щоденна 
реєстрація заяв на творчий конкурс (3-5 липня ) і поданих заяв на вступ тощо. У 
зв’язку із нововведеннями під час цьогорічної Вступної кампанії, Умови вступу
затверджувалися значно пізніше та змінювалися двічі, що потребувало 
відповідного коригування Правил прийому до ЛНАМ. Окрім того, до 
обов’язків Приймальної комісії додалась як реєстрація на творчий конкурсу, 
так і реєстрація на проходження Єдиного вступного іспиту з іноземної мови
вже не на одну (як в 2018 р.) а на дві спеціальності ОР Магістр, що передбачав
використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 
незалежного оцінювання, яка розпочиналась в травні. У цих реаліях 
приймальна комісія діяла чітко, злагоджено у відведені терміни виконувала 
необхідний обсяг роботи. 

Оперативно та якісно відбувалось відображення та поширення інформації 
про перебіг вступної кампанії на офіційному сайті Академії, сторінках в 



соціальних медіа, на дошках оголошень приймальної комісії, під час 
проведення консультацій тощо.

Приймальна комісія працювала на засадах відкритості та прозорості та 
забезпечувала комфортні умови для абітурієнтів. Зокрема, з метою організації 
максимальної прозорості Вступної кампанії протягом усього періоду 
здійснювався цілодобовий відеонагляд  та аудіозапис як у актовій залі, де 
відбувалось оцінювання робіт та затвердження результатів, так і в кабінеті 
Приймальної комісії. 

Активна промоційна робота Приймальної комісії та окремих структурних 
підрозділів дала нам змогу цьогоріч вийти на позитивний результат та 
збільшити кількісні показники вступників на всі освітні рівні.

Враховуючи інтенсивний конкурс на ОП «Графічний дизайн», цьогоріч 
було чітко обмежено кількість місць ліцензованого обсягу - 55 місць (77 у 
2018). Це, в свою чергу, позитивно вплинуло на кількісні показники по ОП 
«дизайн середовища» і «дизайн одягу (взуття), які у 2019 р. досягли рекордних 
позначок. Як бачимо із графіків, представлених вище, йде тенденція до 
щорічного зростання кількості вступників на ОП «графічний дизайн».

В межах спеціальності 023 ОДР найбільш популярними у 2019 стали 
освітні програми «монументальний живопис», «актуальні мистецькі практики», 
«художнє скло», а найменш конкурсними були ОП «монументально-
декоративна скульптура» та «художня кераміка», куди зараховано лише по 4 
вступника. 

Варто також відзначити позитивний факт, що стосується факультету 
Історії і теорії мистецтва: цьогоріч на спеціальності 028 та 034, вступ на які 
відбувається за широким конкурсом  в межах всієї України (лише за 
сертифікатами ЗНО), було надано по три рекомендації до зарахування за кошти 
державного замовлення, що означає, що вступники із високими конкурсними 
балами обирають наш ЗВО.

Через загальну тенденцію зменшення кількості бюджетних місць на ОР 
Магістр, спостерігається порівняно більший конкурс (в середньому 2-3 
вступника на 1 бюджетне місце). Однак, загальні кількість показники 
зарахованих менші ніж у попередніх роках. 

Львівська національна академія мистецтв належить до кращих 
мистецьких навчальних закладів України за своїми традиціями та кадровим 
складом. Однак в умовах конкуренції, тепер вже не лише в межах України, усім 
підрозділам, і, насамперед, випускаючим кафедрам, необхідно посилювати
промоційні заходи серед потенційних абітурієнтів. Одним із важливих кроків 
при цьому є проведення певного моніторингу запитів вступників, налагодження 
прямих контактів Академії зі закладами середньої загальної та спеціальної 




