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СТРАТЕГІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

ОСВІТНЬОЇ, ТВОРЧОЇ, НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

Наш час глобалізації світу та нестримного розвитку науки, час 

активного інтегрування в життя новітніх інформаційних технологій вимагає 

нового підходу до освітньої діяльності, створення нових програм і умов для 

формування професійного митця, дизайнера, науковця.

Забезпечення європейської якості освіти, подальше входження у

світове освітнє середовище, забезпечення конкурентоспроможності 

випускників Львівської національної академії мистецтв на ринку праці 

необхідно здійснювати шляхом досягнення стратегічних цілей:

― формування моделі освіти «на випередження», яка будується на ідеї 

становлення всебічно розвинутої творчої особистості та її вміння 

адаптуватися до змін у суспільних процесах і мистецько-концептуальних 

пріоритетах; 

― удосконалення організації, змісту та якості навчально-виховного 

процесу з метою досягнення європейських освітніх стандартів при 

збереженні базових національних ціннісних пріоритетів і традицій 

української культури та мистецтва;  

― побудова методики навчального процесу на принципах адаптивності, 

гнучкості, інноваційності форм творчо-наукової підготовки. 

Ці стратегічні цілі можливо досягнути за умови вирішення 

найважливіших завдань:

– адаптація навчально-педагогічного, науково-творчого комплексу 

ЛНАМ до загальних принципів стандартів європейської якості освіти, 

зокрема в аспекті входження в світове освітнє середовище, забезпечення 

конкурентоспроможності випускників Львівської національної академії 

мистецтв; 

― постійне оновлення та вдосконалення системи навчально-творчого 

процесу, основних академічних засад мистецької освіти у зв’язку з появою 



нових, актуальних творчо-методологічних проблем у сучасному 

швидкозмінному соціокультурному просторі;

– запровадження систематичного моніторингу нормативно-правових 

актів щодо акредитації освітніх програм (наказ МОНУ №977 від 11.07.2019; 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 р.) та 

механізмів невідкладного впровадження новацій законодавства у діяльність 

ЛНАМ;

– посилення ролі Навчально-методичної рада для постійного 

підвищення якості освіти; 

― розвиток нових освітніх напрямків та інноваційних спеціальностей;  

― формування іміджевої політики щодо представлення громадськості 

Львівської національної академії мистецтв як лідера на ринку освітніх послуг 

у ділянках культури, мистецтва, дизайну, історії та теорії мистецтва, 

менеджменту мистецтва, реставрації творів мистецтва; 

― розвиток автономії Академії із організацією навчального процесу 

відповідно до специфіки художньої освіти та кожної кафедри зокрема; 

― посилення ролі академічної спільноти з власними ініціативами як 

головної рушійної сили розвитку Академії; 

― комплексне наукове осмислення та творча концептуалізація 

традицій і національних особливостей вітчизняної культури, професійного 

мистецтва й дизайну, методологічне поглиблення спеціалізованої художньої 

освіти України, зближення їх з актуальною проблематикою світової культури 

культури та новітніми тенденціями сучасного мистецтва; 

― удосконалення гідних умов навчання за якісно вищими 

стандартними міжособистісної комунікації, творчості та побуту для студентів

Академії. Формування молодого митця із сучасним образно-пластичним 

мисленням, з умінням оперувати найсучаснішим художнім інструментарієм і

новітніми філософськими та мистецтвознавчими концепціями; 

― спрямованість на творчість і виховання індивідуальної творчої 

особистості як основної мети навчально-виховного процесу Академії;  



― поглиблення співпраці адміністрації Академії зі студентами та 

аспірантами щодо усіх питань навчання, побуту та дозвілля. Пошук 

додаткових форм соціальної допомоги студентам;  

― розвиток і оновлення у контексті сьогодення програм навчальних 

дисциплін «Рисунок», «Живопис», «Скульптура» та «Композиція» як 

фундаментальних дисциплін академічної освіти;  

― постійне вдосконалення професійного творчого та науково-

методичного рівня кожного педагога Академії. Зростання частки педагогів із 

вченим званням та науковим званням;

― присвоєння вчених звань (доцент, професор) на підставі творчих і 

наукових досягнень педагогів-художників та педагогів-науковців, почесних 

звань України – державних нагород України («Заслужений художник 

України», «Заслужений діяч мистецтв України», «Народний художник 

України»), а також на підставі наукових ступенів «доктора мистецтва», 

«доктора філософії», «доктора наук»; 

― поглиблення та урізноманітнення тематики й напрямів наукових

досліджень Науково-дослідного сектору ЛНАМ з їх інтеграцією в навчальний 

процес;  

– енциклопедизація знань з історії і теорії українського та світового 

образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і дизайну; створення 

тематичних енциклопедій, довідників, антологій; 

– вивчення історії спеціалізованої мистецької освіти в Україні і світі;

обмін ідеями науково-творчої інтеграції між профільними-мистецькими 

закладами (проблема «моделей» сучасної мистецької освіти);

― докладне вивчення і використання у навчально-освітньому та

виховному процесі творів мистецтва та документальних артефактів, які 

зберігаються в Музеї Академії. Активізація експозиційно-виставкової роботи 

й висвітлення найцінніших матеріалів Музею на сайті Академії; 

― органічне поєднання в освітньому процесі у Косівському інституті і

училищі прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ наукового 

вивчення і творчого розвитку самобутньої національної культури та 



народного мистецтва з професійними академічними засадами художньої 

освіти, з новітніми тенденціями українського та світового мистецтва;  

― практикування сміливого художнього експерименту, пошуку нових 

шляхів мистецтва, зближення і синтез різних видів образотворчого та 

декоративного мистецтва, дизайну та інших видів мистецтва; 

― удосконалення міждисциплінарного навчання через вибіркові 

дисципліни; 

― використання принципу дистанційного навчання (e-learning) для 

теоретичних дисциплін як доповнення до традиційного курсу; 

― розвиток студентської Галереї Академії та розширення її функцій до 

ролі Центру молодіжного мистецтва і культури Академії та Львова;

― сприяння інноваційним підходам до вивчення іноземних мов, 

зокрема, англійської мови як мови міжнародного академічного спілкування; 

― забезпечення належних умов і модернізації фізичного виховання 

студентів і в якості обов’язкової дисципліни, і у формі спортивних секцій; 

– приведення у відповідність до вимог чинного законодавства 

діяльність відділу міжнародних зв’язків, зокрема, відповідно до Постанови 

КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності п. 15». 

― розширення і поглиблення міжнародних зв’язків і співпраці із 

закордонними ЗВО та мистецькими інституціями, активізація участі у 

програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і 

міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, 

педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками. 

Здобуття ґрантових угод у рамках реалізації проектів Європейського Союзу 

(ERASMUS-MUNDUS, TEMPUS, ERASMUS+, Горизонт-2020); 

– проведення спільних міжнародних наукових досліджень та 

видавничої діяльності; 

– організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та

інших заходів скерованих на розширення інтеграційного поля діяльності 

ЛНАМ; 



– активізація цілеспрямованої праці у напрямі здобуття міжнародних 

грантів для вдосконалення і осучаснення навчально-виробничої і творчої 

бази Академії;

― створення перспективного плану розвитку матеріально-технічної 

бази Академії загалом і кожного підрозділу зокрема зі спрямуванням на 

принципову модернізацію та оновлення навчально-виробничих ресурсів 

(після докладного аналізу наявних матеріально-технічних ресурсів); 

― формування фінансового плану розвитку Академії за колегіальним 

принципом, з урахуванням інтересів усіх підрозділів і визначенням 

пріоритетів і черговості етапів цього розвитку;    

― активізація та розширення роботи відділу видавництва та інформації 

ЛНАМ у висвітленні діяльності Академії в засобах масової інформації; 

― удосконалення інтернет-порталу ЛНАМ з метою розширення 

можливостей наповнення різноманітною інформацією про життя, навчання і 

творчість у Академії (англомовний варіант в тому числі);

― посилення ролі Наукової бібліотеки ЛНАМ з електронним каталогом 

та електронними книгами; 

– створення асоціації випускників ЛНАМ та запровадження 

моніторингу їх працевлаштування;

― утвердження в колективі Львівської національної академії мистецтв 

пріоритету високих духовних цінностей, атмосфери взаємоповаги, 

толерантності, патріотизму та самовідданої творчої праці для студентів і 

Академії.


