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життя академії, хроніка подій

ВІДЗНАЧЕННЯ
18-19 листопада Львівська національна академія мистецтв 

відзначила своє 65-річчя. початок академії веде від Львів-
ського державного інституту прикладного та декоративного 
мистецтва, заснованого 1946 р. і реорганізованого 1994 р. 
в академію. У 2004 р. їй надано статус “національної”. У 
становленні та розвої вищої мистецької школи у Львові зна-
чну роль відіграли і. Севера,р. Сельський, Є. нагірний, м. 
Федюк, й. Бокшай та інші. З її стін вийшло понад сім тисяч 
майстрів пензля і різця, мистецтвознавців. менеджерів, у тому 
числі Є. мисько, д. крвавич, В. Борисенко, Є. Лисик, м. 
кипріян, В. патик, к. Звіринський, Л. жоголь, о. кара-
ванська, о. муха та інші, які збагатили українську художню 
культуру, її історію яскравими творами, науковими досліджен-
нями. нині в академії здобувають фах на 13 спеціалізованих 
кафедрах понад 1100 студентів, їх навчає професорсько-ви-
кладацький колектив, що нараховує майже 300 штатних осіб, 
серед яких 9 докторів і 52 кандидатів наук, понад 40 народних 
художників, заслужених діячів мистецтв, заслужених худож-
ників і заслужених працівників культури України. Усі вони ма-
ють вчене звання професора або доцента. У підпорядкуван-
ні академії функціонує факультет дизайну в м. Севастополі, 
косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. 
кращі випускники навчаються в аспірантурі, функціонує спе-
ціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських 
дисертацій. Видається “Вісник Лнам” для наукових публі-
кацій. академія співпрацює з навчально-творчими закладами, 
не тільки України, а й за її межами.

 про непростий та славний шлях академії доповідав на 
урочистих зборах ректор академік а. Бокотей. на його адресу 
надійшли вітальні листи від міністерства освіти і науки, моло-
ді та спорту України, харківської державної академії дизайну 
і мистецтв, інституту мистецтвознавства, фольклору та етно-
логії ім. м.т. рильського нанУ тощо, вітали колектив пред-
ставники Львівської обласної держадміністрації та обласної 

ради, виконкому Львівської міськради, львівських вишів, 
культурно-мистецьких закладів і громадських організацій, 
а також президент національної академії мистецтв України, 
академік а. Чебикін. окрасою свята було музичне привітан-
ня оркестру Львівської національної музичної академії ім. м. 
Лисенка під орудою ректора і. пилатюка. Багатьох праців-
ників нагороджено грамотами, дипломами тощо, в тому числі 
запровадженим “Срібним значком Лнам”. 

У програмі урочистостей проведено репрезентацію 135-ти 
наукових і мистецьких видань, зокрема ювілейного видання 
“Львівська національна академія мистецтв”, англомовного ви-
пуску “Вісника Лнам”, “Бібліографічного покажчика “Ві-
сника Лнам” за 1990-2010 рр.”, ретроспективну виставку 
творів провідних митців-педагогів за 1946-2011 рр., надано 
звання “почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Лнам” 
донателло Баґліво і Збіґнєву Войцеховському.

Шановні колеги!
міністерство освіти і науки, молоді та спорту щиро вітає ректорат, науково-

педагогічний колектив та студентство Львівської національної академії мистецтв з 
нагоди почесної дати від дня заснування!

Шість з половиною десятиліть відданої праці Ваших викладачів і служіння 
вічним чеснотам суспільства, їхні глибокі знання та фаховий досвід, а також талант 
та наполеглива праця випускників і вихованців створили Вам авторитет іменитого 
навчального закладу країни.

Своєю результативною діяльністю на ниві професійної підготовки і виховання 
творчих особистостей у галузях образотворчого і декоративно-прикладного мис-
тецтва, дизайну, реставрації, культурології та мистецтвознавства Ваш колектив 
робить вагомий внесок у розвиток національного мистецтва.

користуючись нагодою, бажаємо Вам ще незліченну кількість десятиліть ви-
конувати свою почесну місію підготовки кадрів високої кваліфікації для національ-
ної культури та мистецтва.

нехай кожен день дарує Вам душевну гармонію та добробут, добра і щастя 
Вам і Вашим родинам, міцного здоров’я і нових професійних звершень!

З повагою, 
тимчасово виконуючий обов’язки міністра                                      Є.м.Суліма


