
ДОКУМЕНТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ: 
– копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній  
       (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 
додатки до нього; 
– копія сертифіката  відповідного рівня зовнішнього незалежного 

оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); 
– 4 фотокартки розміром 3х4 см; 
– копія документа, що посвідчує особу та громадянство; 
– копія ідентифікаційного коду; 
– копія військового квитка (посвідчення про прописку до призовної дільниці 

та документи, що дають право на пільги, вступник подає особисто); 
– копії документів про особливі умови вступу. 

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ: 
Освітній рівень «БАКАЛАВР» 
           на базі повної загальної середньої освіти — 3 роки 10 місяців; 
           на базі ОР «Молодший спеціаліст»  — 1 рік 10 місяців. 
Освітній рівень «МАГІСТР» 
           на базі ОР «Бакалавр»  — 1 рік 4 місяці. 
 

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ 
ТА ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ 

ОС «Бакалавр»:  
Реєстрація на творчі конкурси: з1 червня – по 8 липня; 
Творчий конкурс проводиться: з 1 – по 13 липня; 
З 1 по 5 липня; з 6 по 8 липня; з 9 по 13 липня, термін участі обирає 
абітурієнт.  
Прийом документів:  
Денна форма навчання: з 14 — по 23 липня; 
Заочна форма навчання: з 14 — по 23 липня (І етап); 
                                       з 1 – по 15 вересня (ІІ етап). 
ОС «Бакалавр» скорочена форма навчання: 
Подання заяв : з 14 — по 23 липня. 
ОС «Магістр»:  
Реєстрація на ЄВІ – з 11 травня по 3 червня; 
Прийом документів: з 15 — по 23 липня;  
Фахове вступне випробування: з 19— по 30 липня. 

 

Документи приймаємо за адресою:  
78601, Україна, Івано-Франківська обл.,   
м. Косів,  вул. Міцкевича, 2; тел. (03478)  2-12-60  
e-mail: kdipdm@gmail.com  сайт: www.kipdm.lnam.edu.ua 
e-mail приймальної комісії:  pk.kdipdm@gmail.com  
 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ 
КОСІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

ПРИКЛАДНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА 
Державна ліцензія АЕ № 458704 від 08.07.2014 р. 

 

 
 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ 
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ 

є вищим навчальним закладом державної власності ІІІ рівня акредитації, 
що проводить підготовку фахівців за державною формою навчання та 
здійснює освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти в галузі 
знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальностями «Дизайн», 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 
«Менеджмент соціокультурної діяльності», має відповідний рівень 
кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення.  
       Матеріально-технічна база КІПДМ ЛНАМ включає три навчальні 
корпуси, спортивний та актовий зали, виробничі майстерні, їдальню, 
гуртожиток, бібліотеку, читальний зал, комп’ютерну лабораторію та 
сучасний комп’ютерний клас. Гордістю навчального закладу є музей − 
навчально-виховний та популяризаторський центр унікального 
гуцульського мистецтва. 
        Випускники інституту успішно реалізують себе у викладацькій 
роботі (інститути, коледжі, ЗОШ, школи мистецтв), створюють приватні 
творчі та виробничі майстерні, працюють дизайнерами різних видів 
продукції, декораторами  дизайнерських бюро, розробляють проекти 
сучасних меблів та одягу,  виконують їх у матеріалі. 
       Навчально-виховний процес забезпечує висококваліфікований 
педагогічний колектив, до складу якого входять професори, заслужені 
художники України, заслужені майстри народної творчості, доценти, 
кандидати наук, маґістри. Вони проводять системну роботу із 
ґрунтовного вивчення гуцульського мистецтва. 
       Упродовж навчання в інституті кожен студент має можливість не 
лише опанувати фах, але й сформувати себе як особистість.   

Розташований у гуцульському етнокультурному ареалі, цікавий 
мистецькими здобутками навчальний заклад сприяє збереженню й 
розвитку мистецької  традиції та ступеневої професійної освіти.  
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КОСІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО  
ТА ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА ЛНАМ 

 
здійснює підготовку фахівців на 2021-2022 н. р.  

за  освітніми ступенями: 
 

«БАКАЛАВР» 
на основі повної загальної середньої освіти: 

спеціальність 022 «Дизайн» за освітньо-професійними 
програмами 022.01«Графічний дизайн», 022.02«Дизайн одягу (взуття)»;                           
денна форма навчання 

спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація», освітньо-професійна програма «Декоративне 
мистецтво» денна та заочна форми навчання («Монументально-
декоративний живопис», «Художні вироби з дерева», «Художній метал», 
«Художня кераміка»,   «Художній текстиль», «Художні вироби зі шкіри»); 

спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 
заочна форма навчання. 

 

«БАКАЛАВР» 

на основі ОС «Молодший спеціаліст»  (скорочена форма навчання): 

спеціальності 022 «Дизайн», за освітньо-професійними 
програмами 022.01«Графічний дизайн», 022.02 «Дизайн одягу (взуття);                           
денна форма навчання; 

 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація» денна та заочна форми навчання («Монументально-
декоративний живопис», «Художні вироби з дерева», «Художній метал», 
«Художня кераміка»,   «Художній текстиль», «Художні вироби зі шкіри»). 

спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 
заочна форми навчання («Менеджмент соціокультурної діяльності»). 

 
«МАГІСТР» 

 на основі  ОС «Бакалавр»: 
спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація», освітньо-професійна програма  
«Декоративне мистецтво», денна та заочна форми навчання. 
(«Образотворче мистецтво», «Прикладна графіка», «Художній 
текстиль», «Художній метал»,  «Художні вироби зі шкіри та хутра», 
«Художнє моделювання костюма»,  «Керамічна пластика»,  
«Декорування середовища художнім деревом». 

 

 

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ 
для вступників освітнього рівня «БАКАЛАВР» денної та заочної форм 

навчання на основі повної загальної середньої освіти, 
Спеціальність 022 «Дизайн»: 

• Українська мова та література (100 балів)  
Сертифікат Українського центру оцінювання якості знань освіти 
• Математика  (100 балів)  
Сертифікат Українського центру оцінювання якості знань освіти 
 Творчий конкурс: рисунок (125 балів). Тривалість – 8 годин. Матеріали: 
папір, олівець; розмір листа: 40х60 см. 

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація»: 
• Українська мова та література (100 балів)  
Сертифікат Українського центру оцінювання якості знань освіти 
• Історія України або хімія (100 балів)  
Сертифікат Українського центру оцінювання якості знань освіти 
• Творчий конкурс: рисунок (125 балів). Тривалість – 8 годин. Матеріали: 
папір,  
олівець; розмір листа: 40х60 см. 

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»: 
• Українська мова та література (100 балів)  
Сертифікат Українського центру оцінювання якості знань освіти 
• Математика  (100 балів)  
Сертифікат Українського центру оцінювання якості знань освіти 
•Географія,  іноземної мови, історії України, біології, фізики, хімії (100 
балів) Сертифікат Українського центру оцінювання якості знань освіти 
 

Для вступників освітнього ступеня «БАКАЛАВР» денної та заочної 
форм навчання на базі ОС «Молодший спеціаліст»  

(скорочена форма навчання): 
спеціальності 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація», 
 Українська мова та література (100 балів) 

Сертифікат Українського центру оцінювання якості знань освіти 
 Історія України  (100 балів) 
 Фахове вступне випробування( рисунок) 

спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»    
 Українська мова та література (100 балів) 

Сертифікат Українського центру оцінювання якості знань освіти 
       • Історія України  (100 балів)  

 Співбесіда. 
Для вступників освітнього ступеня  «МАГІСТР»   

на основі  ОР «Бакалавр» денна та заочна форми навчання, 
 Іноземна мова (Єдиний вступний іспит) 

Сертифікат Українського центру оцінювання якості знань освіти 
 Фахове випробування (рисунок). 


