
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ

НАКАЗ

10.09.2019р. № 128
по академії

Про затвердження персонального складу 
Вченої ради ЛНАМ

З метою приведення у відповідність персональний склад Вченої ради ЛНАМ 
до законодавства України та Положення про Вчену раду ЛНАМ

НАКАЗУЮ:

Затвердити склад Вченої ради Львівської національної академії мистецтв:

Одрехівський В.В. ректор ЛНАМ, професор

Патик Р.С. перший проректор, доцент

Яців Р.М. проректор з наукової роботи, професор

Бокотей А. А. професор кафедри художнього скла

Тканко 3.0. вчений секретар ЛНАМ, професор

Кусько Г.Д. декан ф-ту Декоративно-прикладного мистецтва, доцент

Шумський І.П. декан ф-ту Образотворчого мистецтва і реставрації, професор

Шмагало Р.Т. декан ф-ту Історії та теорії мистецтва, професор

Студницький Р.О. декан ф-ту Дизайн, доцент

Маркович К.П. голова ППО, доцент кафедри сакрального мистецтва

Шукатка Н.И. головний бухгалтер ЛНАМ

Микитюк В. В. юрисконсульт ЛНАМ

Максименко А.В. професор кафедри монументального живопису

Кравченко Я.О. професор кафедри історії та теорії мистецтва

Василик Р.Я. завідувач кафедри сакрального мистецтва, професор

Голубець О.М. завідувач кафедри художньої кераміки, професор

Шимін Я.В. завідувач кафедри академічного живопису, доцент

Фіголь О.М. в.о. завідувача кафедри академічного рисунку, доцент

Якубяк М.В. завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук, доцент

Коровицький О.О. завідувач кафедри дизайну костюма, професор

Мартинюк С.Л. завідувач кафедри художнього дерева, доцент

Медвідь Л.М. завідувач кафедри монументального живопису, порфесор



Москалюк В.М. завідувач кафедри дизайну середовища, доцент

Нікітенко К.В. завідувач кафедри менеджменту мистецтва, доцент

Бокотей М.А. в.о. завідувача кафедри художнього скла, доцент

Нагірний П.Ю. завідувач кафедри графічного дизайну, доцент

Скринник-Миська
Д.М.

в.о. завідувача кафедри актуальних мистецьких практик, 
доцент

Печенюк Т.Г. завідувач кафедри художнього текстилю, професор

Райтер Р.І. в.о. завідувача кафедри фізичного виховання, доцент

Стельмащук Г.Г. завідувач кафедри історії і теорії мистецтва, професор

Бірюльов Ю.О. професор кафедри дизайну середовища

Скакун Я.І. завідувач кафедри монументально-декоративної скульптури, 
професор

Франк І.М. завідувач кафедри художнього металу, доцент

Янко Т.О. завідувач кафедри реставрації творів мистецтва, доцент

Яриш М.Б. завідувач музею ЛНАМ

Бесага М.Я. керівник відділу міжнародних зв’язків ЛНАМ

Новачинський Ю.М. керівник відділу видавництва та інформації ЛНАМ

Татомир 0.1. директор бібліотеки ЛНАМ

Юрчишин Г.М. директор КІПДМ ЛНАМ

Мельник І. А. керівник НДС

Олеськевич С. студент

Лебедюк В. студент

Кірган В. студент

Стасюк С. студент

Ректор

Проект наказу вносить: 
Учений секретар 3.0. Тканко


