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І. УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-

ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ АБО НАУКОВОЇ 

УСТАНОВИ 

а) коротка довідка про вищий навчальний заклад або наукову установу (до 7 

рядків);  

Львівська національна академія мистецтв здійснює свою статутну діяльність 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» згідно зі своєю специфікою. Основними 

напрямами наукової роботи є формування ресурсних баз образотворчого, декоративно-

ужиткового мистецтва, дизайну, культурології, їх науково-теоретичного напрацювання, 

підготовка пріоритетних за тематикою наукових синтез та використання результатів у 

навчальному процесі та для потреб державної політики України у сфері культури і 

духовності. Як вищий навчальний заклад мистецького спрямування ЛНАМ реалізує цілий 

комплекс завдань з розкриття культурної самобутності України, виявляє потенційні творчі 

та інтелектуальні якості педагогів, аспірантів і студентів, скеровуючи їх на виконання 

актуальних науково-методичних задач. У 2016 році продовжилась праця над вирішенням 

таких аспектів наукової та науково-технічної діяльності, як внесок українців у світову 

художню спадщину, міжкультурний діалог України з європейськими мистецько-освітніми 

центрами, ствердження української етнонаціональної ідентичності в культурно-

мистецьких артефактах. За звітний період набула розвитку стратегія з енциклопедизації 

знань про українську та світову художню культуру, історію мистецької освіти в Україні, 

теоретичне осмислення складних явищ мистецького модернізму і постмодернізму, 

монографізація визначних творчих персоналій у сфері образотворчого мистецтва та 

естетичної культури в цілому. Як стійка тенденція до активізації професійних контактів 

між ЛНАМ та іншими профільними навчальними закладами у 2016 році відбулася велика 

кількість міжнародних науково-творчих проектів, в яких були задіяні як викладачі, так і 

студенти (творчі симпозіуми, пленери, наукові конференції, художні виставки, читання 

лекційних курсів). 2016 рік – ювілейний рік 70-річчя заснування Академії, до цієї дати 

було приурочено низку наукових і мистецьких заходів, зокрема проведено міжнародну 

науково-практичну конференції, звітні ретроспективні і сучасні виставки і кафедр, і 

окремих видатних персоналій, пов’язаних з Академією.  

У 2016 році виконувалися дві науково-дослідні теми з бюджетним фінансуванням: 

«Пам’ятки художнього дерева в архітектурно-мистецькій спадщині Закарпаття: 

регіональні особливості та європейський контекст» (прикладна) та «Комплексне науково-

реставраційне дослідження інтер’єру Хрестовоздвиженського кафедрального собору в 

Ужгороді XVIII – I пол. XX ст.» (комплексна, прикладна).  

Підготовка магістрів, спеціалістів, бакалаврів здійснюється на чотирьох 

факультетах у м. Львові та у відокремлених підрозділах у м. Косові Івано-Франківської 

області. 

б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності вищого навчального 

закладу або наукової установи  

            1) Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку 

науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського 

потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку 

суспільства і держави 

- Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних 

наук 
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   2) Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших 

захворювань 

- Пріоритетний тематичний напрям: Цільові дослідження з питань гармонізації системи 

"людина - світ" та створення новітніх технологій покращення якості життя 

 

в) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні чотири  роки); 

Навчальний процес в Академії здійснює професорсько-викладацький колектив, 

який відповідає вимогам щодо кадрового забезпечення освітньої діяльності ВНЗ IV рівня 

акредитації та який складають відомі в Україні та за її межами педагоги-художники і 

науковці. В Академії реалізується програма забезпечення навчального процесу науково-

педагогічними кадрами вищої кваліфікації.  

Загальна кількість науково-педагогічних працівників, які за останні п’ять років 

підвищили свою кваліфікацію шляхом стажування, перепідготовки, навчання в 

аспірантурі й докторантурі становить 100 %.  

З урахуванням результатів перепідготовки і підвищення кваліфікації якісний 

показник кадрового складу науково-педагогічних працівників у 2013 - 2016 рр. становить: 

 
Кількість 

науково-

педагогічних 
працівників 

Академіки і член-

кореспонденти 

державних 
академій 

Професори і 
доктори наук, 

затверджені МОН 

Доценти і 
кандидати наук, 

затверджені МОН 

Народні 
художники 

України 

Заслужені 
Художники 

України 

Заслужені 
діячі мистецтв 

України 

2013 рік 

250 5 27 75 9 15 23 

2014 рік 

273 5 26 80 9 15 23 

2015 рік 

255 5 26 78 9 15 23 

2016 рік 

259 4 25 61 11 21 25 

 

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири 

роки, відповідно до таблиці та побудувати діаграму: 

 

Категорії 

робіт 

2013 2014 2015 2016 

к-сть 

од. 

тис.грн. к-сть 

од. 

тис.грн. к-сть 

од. 

тис.грн. к-сть 

од. 

тис.грн. 

Фундаментальні 2 382,400 1 213,792 1 273,838 
0  0 

Прикладні  2 239,700 1 320,687 1 262,294 
 

2 

464,098 

Госпдоговірні  3 184,558 3 159,286 0 0 
 

7 

719,452 
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д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту 

кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій; 

У Львівській національній академії мистецтв діяла Спеціалізована Вчена рада Д 

35.103.01 із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 17.00.05 

«Образотворче мистецтво» та 17.00.06 «Декоративне та прикладне мистецтво». У 2016 

році було захищено 1 докторську і 3 кандидатських дисертації.  

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних 

досліджень і розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до 

узагальненого звіту Міністерства; один результат -  не більше 10 рядків; вказати назву 

теми, керівника, коротку характеристику одержаного наукового результату). 

  

1) Комплексне науково-реставраційне дослідження інтер’єру Хрестовоздвиженського 

кафедрального собору в Ужгороді XVIII – першої половини ХХ ст.. 

  Керівник: Островський Юрій Володимирович 

 

Спираючись на попередні реставраційні роботи вперше вдалося провести цифрове 

картограмування розписів та архітектурні обміри інтер’єру (додаються) головної нави 

Хрестовоздвиженського собору м. Ужгорода.  Зібрані фактичні результати  при закладенні 

40-ка зондажів та проведенні 19-ти хіміко-технологічних  аналізів дають нові відомості 

про собор та зміну систем його монументального оздоблення з XVIII до середини ХХ ст., 

технологію історичного малярства. Діагностовано стан збереження автентичних розписів 

та визначено причини, що призводять до погіршення загального стану пам’ятки. 

 

2) Пам’ятки художнього дерева в архітектурно-мистецькій спадщині Закарпаття: 

регіональні особливості та європейський контекст 

Керівник: Клімашевський Андрій Володимирович 

 

Сформовано базу даних пам’яток художнього дерева Закарпаття (за 

експедиційними матеріалами), які розширюють наявну типологію. Укладено бібліографію 
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з архівних й бібліотечних джерел. Виявлено невідомі артефакти (архітектура, пластика, 

декоративне мистецтво) та імена народних майстрів (маловідомих і зовсім невідомих).  

Польові матеріали, належним чином проаналізовані (проведено класифікацію, 

типологізацію і узагальнення художньо-стилістичних рис художнього дерева в контексті 

етнічного культорогенезу). 
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ІІ. ВИЗНАЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У 

ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ, СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ЗОКРЕМА 

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СВІТОВОГО РІВНЯ  

 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2016 році фундаментальними 

науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету 

(якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-

дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, 

визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний 

тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; зазначити 

назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2015 рік; 

коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та  практичне 

застосування); 

не було 
 

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання 

перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг 

фінансування за повний період, зокрема на 2016 рік; коротко описати одержаний науковий результат, 

його новизну, науковий рівень,  значимість та  практичне застосування); 

не було 
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ІІІ. НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ ПРИКЛАДНІ РОЗРОБКИ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ, 

ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАЗНАЧИТИ ПІДПРИЄМСТВА І ОРГАНІЗАЦІЇ, НА ЯКИХ 

ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ АПРОБАЦІЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ТА ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ 

ЗАЦІКАВЛЕНІ У ЇХ ВИКОРИСТАННІ  

 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2016 році прикладними науково-

дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо 

таких не виконувалось, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних 

робіт, які виконувались за кошти з інших джерел)  (зазначити пріоритетний напрям, визначений 

Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний 

напрям, згідно  з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового 

керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2015 рік; коротко описати 

одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та  практичне застосування, 

наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання); 

1) Пріоритетний напрям: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань 

Пріоритетний тематичний напрям: Цільові дослідження з питань гармонізації системи 

"людина - світ" та створення новітніх технологій покращення якості життя 

Назва роботи: Комплексне науково-реставраційне дослідження інтер'єру 

Хрестовоздвиженського кафедрального собору в Ужгороді XVIII – І пол. ХХ ст. 

Керівник: Островський Юрій Володимирович 

Обсяг фінансування за повний період – 597,0 грн., зокрема за 2016 р. – 263,323 грн. 

Способом відбору проб з різних ділянок інтер’єру собору для проведення 

комплексних лабораторних досліджень – хіміко-технологічних, біологічних – було 

встановлено: стан збереження; характер знищення та пошкоджень; склад тиньку та 

пігментів і в’язив у фарбових нашаруваннях; методом хімічного, крапельного, 

мікрохімічного термічного аналізу було досліджено склад пігментів; склад тиньку 

визначається хімічними та нейрографічними методами; для ідентифікації в’язив були 

проведені мікрохімічні дослідження та ідентифікація за гістологічним забарвленням зрізів 

зразків. 

Наведені дослідження забезпечили теоретичну базу проекту та вибір правильної 

стратегії виконання відновлювальних консерваційно-реставраційних робіт. На основі 

виконаних на першому етапі робіт були продовжені дослідження живописних шарів для 

розробки та впровадження специфічних для конкретної пам’ятки підходів (технологічні 

схеми для різних етапів додаються) у використанні класичних методів реставрації. Ці 

практичні напрацювання дають змогу удосконалити методику діагностування стану 

живопису та принципів його закріплення і розчистки. 

На основі зібраного матеріалу та виконання зазначеного комплексу 

міждисциплінарних досліджень було визначено сучасний стан збереження матеріальної, 

формальної та змістовної структури настінних розписів для вироблення правильних 
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підходів з їх подальшої охорони та зберігання. Цілісну наукову картину формування 

храмового інтер’єру від XVIII до першої половини ХХ ст. суттєво доповнено здійсненим 

цифровим картограмуванням розписів та архітектурними обмірами внутрішніх площ 

собору. 

У результаті чіткої диференціації шарів настінного живопису відповідно до періоду 

створення, використаних матеріалів та художнього стилю було складено проект 

реставрації та консервації настінних розписів в інтер’єрі головної нави Ужгородського 

Хрестовоздвиженського кафедрального собору. Особливе практичне значення має 

підготований проект кошторисної документації на проведення цих заходів, оскільки такий 

пакет документів дає можливість виставляти даний проект на здобуття міжнародних 

грантів для фінансування реставраційних та консерваційних робіт. 

 

Госпдоговірна тематика 

 

1) Вишукувальні, науково-дослідні та проектні роботи для проведення 

першочергових (термінових) заходів реставрації пам’ятки архітектури XVIII ст. – 

церкви Святого Духа та дзвіниці Святодухівської церкви в с. Гукливому Воловецького 

району Закарпатської області (охорон. № 186) згідно Договору № ГД НДС 1-16 від 

05.02.2016 р. 

№ держреєстрації 0116U004799 

Керівник: Дубик Ю.Я., доцент 

Обсяг фінансування: 41,956 грн. 

 

Проведено комплексне наукове дослідження для виконання консерваційно-

реставраційних робіт пам’ятки архітектури XVIII ст. – церкви Святого Духа та дзвіниці 

Святодухівської церкви в с. Гукливому Воловецького району Закарпатської області 

(охорон. № 186, постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 р., № 970) 

 

I. Попередні роботи. Обмірні роботи 

- акт технічного стану, визначення втрат первісного вигляду 

- схематичні обміри, архітектурно-археологічні обміри  

- складання альбому фотоілюстрацій 

II. Науково-технологічне обстеження стану матеріалів та розробка технології на 

виконання ремонтно-реставраційних робіт  

- відбір проб та їх лабораторне дослідження, ентомологічний аналіз 

- складання науково-технологічних рекомендацій 

ІІІ. Робоча документація на протиаварійні роботи 

- робочі креслення реставрації окремих частин та фрагментів пам’ятки 

- складання кошторису на реставраційні ремонтні роботи 

 

 Проектно-кошторисну документацію передано замовнику - Сільській раді с. Гукливий  

89140 Україна, с. Гукливий, Воловецький район, Закарпатська область. 

 

2) Вишукувальні, науково-дослідні та проектні роботи для проведення 

першочергових (термінових) заходів реставрації пам’ятки архітектури місцевого 

значення  (охорон. №  148) – пам’ятної скульптурної групи «Ощадність» 1891 р. з 
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будівлі Музею етнографії та художнього промислу НАН України, за адресою пр. 

Свободи, 15 у м. Львів згідно Договору № ГД НДС 2-16 від 05.02.2016 р. 

№ держреєстрації 0116U004801 

Керівник: Островський Ю.В., ст. наук. співр. 

Обсяг фінансування: 30,422 грн. 

Науково-дослідний сектор Львівської національної академії мистецтв створив 

проект реставрації скульптурної групи «Ощадність» на будинку - пам'ятці архітектури на 

пр. Свободи, № 15 м. Львова, що базується на результатах попередніх вишукувальних та 

підготовчо-організаційних роботах, проведених працівниками Науково-дослідного 

сектора Львівської національної академії мистецтв. 

Проектними рішеннями передбачалося проведення реставраційних робіт двома 

напрямками: консерваційним та реконструкційним. 

Створено необхідну робочу проектну документацію для планування та проведення 

подальших техніко-технологічних досліджень на основі попередньо розробленої та 

погодженої дозвільної документації для організації проведення комплексних 

консерваційно-реставраційних робіт над скульптурною групою «Ощадність» авторства 

Марконі, 1889 – 1892 рр., що розміщена на кутовому аттику будівлі колишньої Галицької 

ощадної каси, а тепер будинку Інституту народознавства НАН України. 

 

3) Вишукувальні, науково-дослідні та проектні роботи для проведення 

першочергових (термінових) заходів реставрації пам’ятки архітектури національного 

значення ХVІІ ст., охорон. № 421/1, культовій споруді – костелі Різдва Пресвятої 

Богородиці у м. Комарно, Городоцького р-ну Львівської обл. (нині діюча церква Св. 

Антонія УГКЦ Комарнівського  Деканату Стрийської Єпархії) згідно Договору № ГД 

НДС 5-16 від 01.08.2016. 

№ держреєстрації 0117U004000 

Керівник: Островський Ю.В., ст. наук. співр. 

Обсяг фінансування: 8,031 грн. 

Проведено вишукувальні, науково-дослідні та проектні роботи для виготовлення 

проектної документації для виконання консерваційно-реставраційних робіт пам’ятки 

архітектури національного значення ХVІІ ст., охорон. № 421, культовій споруді – костелі 

Різдва Пресвятої Богородиці у м. Комарно, Городоцького р-ну Львівської обл. (нині діюча 

церква Св. Антонія УГКЦ Комарнівського Деканату Стрийської Єпархії,   складаються з: 

І. Попереднє вивчення літературних та графічних джерел, складання короткої 

історичної довідки. 

ІІ. Попередні роботи.  

- акт технічного стану, визначення втрат первісного вигляду, категорії складності  

- акт визначення фізичного об’єму пам’ятки 

- попередні пропозиції щодо реставрації, визначення черговості робіт 

ІІІ. Складання реставраційного завдання. 

ІV. Схематичні обміри для опрацювання проекту першочергових термінових робіт 

ІІІ категорії складності. Альбом фотоілюстрацій 

V. Техніко-технологічне дослідження. 

 

4) Реставраційні роботи зі збереження настінного живопису склепіння 

головної нави (укріплення і консервація) пам’ятки архітектури національного 

значення ХVІІ ст., охорон. № 421/1, культовій споруді – костелі Різдва Пресвятої 

Богородиці у м. Комарно, Городоцького р-ну Львівської обл. (нині діюча церква Св. 

Антонія УГКЦ Комарнівського  Деканату Стрийської Єпархії) згідно з Договором № 

ГД НДС 6-16 від 03.10.2016 р. 

№ держреєстрації 0117U004001  

Керівник: Островський Ю.В., ст. наук. співр. 

Обсяг фінансування: 139,800 грн. 
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Проведено невідкладні реставраційні протиаварійні роботи зі збереження 

настінного живопису склепіння головної нави (укріплення і консервація). Площа 

розгорнутої поверхі склепіння нави становить 176,05 кв. м. 

1. Укріплення аварійних ділянок фарбового шару живопису. 

2. Укріплення деформованих шарів тиньку. 

3. Розчищення поверхні живопису від кіптяви. 

4. Розчищення поверхні живопису від стійких забруднень. 

5. Бортування країв втрат живопису та тріщин. 

6. Науково-реставраційний супровід проведення рятівних робіт (фотофіксація, 

відбір додаткових проб, звіт про проведення картографування). 

 

5) Виготовлення проектно-кошторисної документації для реставрації 

пам’ятки архітектури - дерев'яної церкви Воздвиження Чесного Хреста в м. 

Дрогобичі згідно Договору № ГД НДС 7-16 від 31.10.2016 р. 

№ держреєстрації 0117U004002 

Керівник: Мельник І.А., канд.. мистецтвознавства 

Обсяг фінансування: 189,544,80 грн. 

Виконано комплексне наукове дослідження - за календарним планом проведено: 

І. Попередні роботи (реставраційне завдання, попередні роботи, кошторис-

калькуляція на проектні роботи, фотофіксація існуючого стану, короткі історико-

бібліографічні відомості). 

ІІ. Комплексні наукові дослідження (інженерні обстеження), науково-технологічне 

обстеження стану матеріалів та розробка технології на виконання реставраційних робіт, 

ескізний проект реставрації. 

 

6) Реставраційні роботи зі збереження настінного живопису склепіння та стін 

вівтарної частини і головної нави (укріплення і консервація) 

пам’ятки архітектури національного значення ХVІІ ст., охорон. № 421/1, культової 

споруди – костелу Різдва Пресвятої Богородиці у м. Комарно, Городоцького р-ну 

Львівської обл. (нині діюча церква Св. Антонія УГКЦ  Комарнівського Деканату 

Стрийської Єпархії) згідно Договір № ГД НДС 8-16 від грудня 2016. 

№ держреєстрації 0117U004003 

Керівник: Мельник І.А., канд.. мистецтвознавства 

Обсяг фінансування: 299,471 грн. 

Проведено невідкладні реставраційні протиаварійні роботи зі збереження 

настінного живопису склепіння та стін вівтарної частини і головної нави (укріплення і 

консервація). Площа розгорнутої поверхі склепіння та стін вівтарної частини становить 

187,4 кв. м, площа стан нави становить 201,25 кв. м. 

1. Укріплення аварійних ділянок фарбового шару живопису. 

2. Укріплення деформованих шарів тиньку. 

3. Розчищення поверхні живопису від кіптяви. 

4. Розчищення поверхні живопису від стійких забруднень. 

5. Бортування країв втрат живопису та тріщин. 

6. Науково-реставраційний супровід проведення рятівних робіт (фотофіксація, 

відбір додаткових проб, звіт про проведення картографування). 

 
 

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови 

Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг 

фінансування за повний період, зокрема на 2015 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його 

новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг 

коштів, отриманих від їх виконання); 
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1) Пріоритетний напрям: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань 

Пріоритетний тематичний напрям: Цільові дослідження з питань гармонізації системи 

"людина - світ" та створення новітніх технологій покращення якості життя 

Назва теми: Пам’ятки художнього дерева в архітектурно-мистецькій спадщині 

Закарпаття: регіональні особливості та європейський контекст 

Керівник: Клімашевський Андрій Володимирович 

Обсяг фінансування за повний період – 400,775 грн., зокрема за 2016 р. – 200,775 грн. 

Дослідження ґрунтується головним чином на роботі з матеріалами, зібраними в 

експедиціях по Закарпаттю. Було обстежено сім районів, зокрема Перечинський, 

Великоберезнянський (Західне Закарпаття), Воловецький, Міжгірський (Північне 

Закарпаття), частково Тячівський, Хустський (Південне Закарпаття), Рахівський (Східне 

Закарпаття). Така географія дослідження відповідає потребі вивчення і аналізу, генези, 

художньо-стилістичних особливостей і взаємовпливів культурно-етнічного пограниччя в 

межах Карпатського регіону. Всі об’єкти фотофіксовано для подальшої каталогізації, 

здійснена вибіркова атрибуція невідомих артефактів, також введено в обіг раніше 

невідомі імена майстрів. На основі цього розширено усталену типологію художнього 

дерева (зокрема, як об’єкт наукового вивчення фігурують ново виявленні пам’ятки малої 

пластики – дерев’яні хрести на давніх цвинтарях Західного Закарпаття). В межах типології 

поділу пам’яток на сакральні, секулярні, вживаних в народному побуті проаналізовано 

художньо-декоративні та конструктивні особливості храмового будівництва, житлових, 

господарських споруд. Виявлено і названо риси, детерміновані народною традицією, 

спільною для Карпатського етнічно-культурного регіону в діахронному розрізі, а також 

названо локальні особливі характеристики, притаманні конкретній території, визначено 

взаємовпливи і шляхи їхнього поширення між різними етнографічними групами.  

В ході експедиційних досліджень виявлено низку пам’яток художнього дерева в 

народному будівництві, насамперед житловому (Перечин, Зарічево, Сімер, Великий 

Березний, Верхній Студений, Луг, Задільське, Верхні Ворота, Синевир, Біла Церква, 

Вишкове, Богдан і Ясіня), які були важкодоступні для дослідників, через перебудови і 

незадовільний стан збереження раніше не фігурували в наукових студіях на цю тему. 

Натомість виявлено, що вони представляють матеріал, придатний для вивчення і 

проведення аналогій з наявними пам’ятками на територіях сусідніх держав, що історично 

належали до регіону Східних Карпат. Здійснено фахову реконструкцію зразків народного 

будівництва із залученням унікальних фотоматеріалів 1920-х – 1930-х рр. з приватних 

архівів. В межах вивчення сакральної дерев’яної архітектури зафіксовано послідовність і 

особливості здійснених перебудов (в екстер’єрах та інтер’єрах) малодосліджених  
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пам’яток у селах Лікіцари, Сіль, Кострино, Вишка, Домашин, Сухий, Збини, Підполоззя, 

Ялове, Тишів, Таламаш, Нижній Студений, Діл, Ясіня, Ділове).  

Інтер’єри храмів розглядаються також як окреме явище в розвитку художнього 

дерева Закарпаття. Зокрема виявлено особливості переосмислення і втілення 

європейських мистецьких стилів разом з народною декоративною традицією в 

послідовному історичному розвитку.  
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ІV. РОЗРОБКИ, ЯКІ ВПРОВАДЖЕНО У 2016 РОЦІ  ЗА МЕЖАМИ ВНЗ АБО 

НУ (відповідно до таблиці):  

№

 з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі 

показники, 

які 

характеризую

ть рівень 

отриманого 

наукового 

результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний 

ефект 

Місце 

впровадження 

(назва організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата 

акту 

впровадж

ення 

Практичні 

результати, 

які отримано 

ВНЗ/науково

ю установою 

від 

впровадження 
(обладнання, 

обсяг отриманих 

коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи тощо) 

1 Вишукувальні, 

науково-дослідні та 

проектні роботи для 

проведення 

першочергових 

(термінових) заходів 

реставрації пам’ятки 

архітектури XVIII ст. – 

церкви Святого Духа 

та дзвіниці 

Святодухівської 

церкви в с. Гукливому 

Воловецького району 

Закарпатської області 

(охорон. № 186). 

№ держреєстрації 

0116U004799 

Виконавці: Дубик 

Ю.Я., Бокало І.Ю., 

Карпів В.Є., Чапля 

А.Є. 

Аналогів не 

існує 

 

Ефект 

соціальний 

Гукливська 

сільська рада 

89140, 

Закарпатська обл., 

Воловецький р-н.,  

с. Гукливий, буд. 

200  

 Налагоджено 

співпрацю 

щодо 

здійснення 

реставраційни

х робіт 

пам’ятки 

дерев’яної 

архітектури 

 

Обсяг коштів: 

41,956 грн. 

2 Вишукувальні, 

науково-дослідні та 

проектні роботи для 

проведення 

першочергових 

(термінових) заходів 

реставрації пам’ятки 

архітектури місцевого 

значення  (охорон. №  

148) – пам’ятної 

скульптурної групи 

«Ощадність» 1891 р. з 

будівлі Музею 

етнографії та 

художнього промислу 

НАН України, за 

адресою пр. Свободи, 

15 у м. Львів 

№ держреєстрації 

0116U004801 

Виконавці: 

Рибчинський О.В., 

Дубик Ю.Я., 

Островський Ю.В. 

Аналогів не 

існує 

 

Ефект 

соціальний 

Інститут 

народознавства 

НАН України 

79000, м. Львів, 

просп. Свободи,15 

 

 Результати 

розробки 

використано 

Управлінням 

охорони 

історичного 

середовища 

Львівської 

міської ради 

для 

проведення 

реставраційни

х робіт 

скульптурної 

групи 

«Ощадність» 

 

Обсяг коштів: 

30,422 грн. 

3 Виготовлення Аналогів не Управління   
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проектно-кошторисної 

документації та 

отримання експертного 

звіту експертної 

організації щодо 

документації по 

об’єкту: «Реставрація 

криниці з левами на 

вул. М. Коперника» 

№ держреєстрації 

0117U004004 

Виконавці: Дубик 

Ю.Я., Островський 

Ю.В., Карпів В.Є., 

Чапля А.Є. 

існує 

 

Ефект 

соціальний 

охорони 

історичного 

середовища  

Львівської міської 

ради 

79008, м. Львів, 

вул. Валова, 20 

Налагоджено 

співпрацю 

щодо 

здійснення 

реставраційни

х робіт  

 

Обсяг коштів: 

10,228 грн. 

4 Вишукувальні, 

науково-дослідні та 

проектні роботи для 

проведення 

першочергових 

(термінових) заходів 

реставрації пам’ятки 

архітектури 

національного 

значення ХVІІ ст., 

охорон. № 421/1, 

культовій споруді – 

костелі Різдва 

Пресвятої Богородиці у 

м. Комарно, 

Городоцького р-ну 

Львівської обл. (нині 

діюча церква Св. 

Антонія УГКЦ   

Комарнівського  

Деканату Стрийської 

Єпархії) – складання 

реставраційного 

завдання 

№ держреєстрації 

0117U004000 

Виконавці: 

Островський Ю.В., 

Карпів В.Є., Мельник 

І.Ф., Кархут І.В. 

Аналогів не 

існує 

 

Ефект 

соціальний 

Громада церкви 

Св. Антонія УГКЦ 

 

Львівська обл., 

Городоцький р-н, 

м. Комарно 

 Результати 

розробки 

використано 

для 

проведення 

першочергови

х 

реставраційно

-

консерваційн

их робіт 

даного 

об’єкту  

 

Обсяг коштів: 

8,031 грн. 

5 Реставраційні роботи зі 

збереження настінного 

живопису склепіння 

головної нави 

(укріплення і 

консервація) пам’ятки 

архітектури 

національного 

значення ХVІІ ст., 

охорон. № 421/1, 

культовій споруді – 

костелі Різдва 

Пресвятої Богородиці у 

м. Комарно, 

Городоцького р-ну 

Львівської обл. (нині 

діюча церква Св. 

Антонія УГКЦ   

Комарнівського  

Деканату Стрийської 

Аналогів не 

існує 

 

Ефект 

соціальний 

Міська рада м. 

Комарно 

81562, Україна, м. 

Комарно, 

Городоцький р-н 

Львівської обл., 

вул. Січових 

Стрільців, 34 

 Результати 

розробки 

використано 

для 

проведення 

подальших 

реставраційно

-

консерваційн

их робіт на 

даному 

об’єкті 

 

Обсяг коштів: 

139,800 грн. 
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Єпархії) 

№ держреєстрації 

0117U004001 

Виконавці: 

Островський Ю.В., 

Карпів В.Є., 

Шаргородська В.М., 

Безнос Н.Л., Козак А.Г. 

6 Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації для 

реставрації пам’ятки 

архітектури - 

дерев'яної церкви 

Воздвиження Чесного 

Хреста в м. Дрогобичі  

№ держреєстрації 

0117U004002 

Виконавці: Дубик 

Ю.Я., Горбач З.Ю., 

Голова Т.В., Чапля 

А.Є. 

Аналогів не 

існує 

 

Ефект 

соціальний 

ДЕПАРТАМЕНТ 

АРХІТЕКТУРИ 

ТА РОЗВИТКУ 

МІСТОБУДУВАН

НЯ ЛЬВІВСЬКОЇ 

ОДА 

79008, м.Львів, 

вул. Винниченка, 

18 

 Налагоджено 

співпрацю 

щодо 

здійснення 

реставраційни

х робіт 

пам’ятки 

дерев’яної 

архітектури 

 

Обсяг коштів: 

189,544 грн. 

7 Реставраційні роботи зі 

збереження настінного 

живопису склепіння та 

стін вівтарної частини і 

головної нави 

(укріплення і 

консервація) 

пам’ятки архітектури 

національного 

значення ХVІІ ст., 

охорон. № 421/1, 

культової споруди – 

костелу Різдва 

Пресвятої Богородиці у 

м. Комарно, 

Городоцького р-ну 

Львівської обл. (нині 

діюча церква Св. 

Антонія УГКЦ  

Комарнівського 

Деканату Стрийської 

Єпархії) 

№ держреєстрації 

0117U004003 

Виконавці: 

Островський Ю.В., 

Карпів В.Є., 

Шаргородська В.М., 

Безнос Н.Л., Чорна 

С.Б. 

Аналогів не 

існує 

 

Ефект 

соціальний 

Міська рада м. 

Комарно 

81562, Україна, м. 

Комарно, 

Городоцький р-н 

Львівської обл., 

вул. Січових 

Стрільців, 34 

 Налагоджено 

співпрацю 

щодо 

здійснення 

подальших 

реставраційно

-

відновлюваль

них робіт на 

даному 

об’єкті 

 

Обсяг коштів: 

299,471 грн. 
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V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ З 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК (коротко описати результати 

діяльності підрозділу у 2016 році, застосовані методи, підходи тощо в організації роботи центру-до 15 

рядків)  

 

Науково-дослідний сектор Академії має потенціал і необхідний ресурс на 

проведення проектних і реставраційних робіт на пам’ятках, котрі цього потребують. За 

попередні роки було укладено договори, які закінчились успішним виконанням 

реставраційних і консерваційних робіт. Замовники зважають на фаховість колективу, 

досвідченість виконавців, а також наявність ліцензії у цій сфері.  

За 2016 рік укладено 5 договорів, за якими НДС виконав попередні вишукувальні, 

науково-дослідні та проектні роботи для проведення першочергових (термінових) заходів 

реставрації пам’ятки архітектури XVIII ст. – церкви Святого Духа та дзвіниці 

Святодухівської церкви в с. Гукливому Воловецького району Закарпатської області 

(охорон. № 186) і пам’ятної скульптурної групи «Ощадність» 1891 р. з будівлі Музею 

етнографії та художнього промислу НАН України, за адресою пр. Свободи, 15 у м. 

Львів. Також виконано повний пакет проектно-кошторисної документації для реставрації 

пам’ятки архітектури - дерев'яної церкви Воздвиження Чесного Хреста в м. Дрогобичі. 

Провадилась робота з відомим об’єктом сакральної архітектури, пам’яткою національного 

значення ХVІІ ст., охорон. № 421/1, культової споруди – костелу Різдва Пресвятої 

Богородиці у м. Комарно, Городоцького р-ну Львівської обл. (нині діюча церква Св. 

Антонія УГКЦ  Комарнівського Деканату Стрийської Єпархії. Зокрема, на основі 

попередніх вишукувальних, дослідних робіт було виконано реставрацію настінного 

живопису склепіння та стін вівтарної частини і головної нави (укріплення і консервація).  

За проектно-кошторисною документацією, виготовленою НДС, проведено всі 

реставраційні роботи над скульптурною групою «Ощадність», офіційна презентація якої 

відбулася у грудні 2016 року і була схвально прийнята фахівцями й громадськістю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

VІ. СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ТА ПРИЙНЯТИХ 

РЕДАКЦІЄЮ ДО ДРУКУ У 2016 РОЦІ У ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ, ЯКІ МАЮТЬ 

ІМПАКТ-ФАКТОР: 

 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання сторінки 

роботи 

Статті 

1 Косів В.М. 

 

 «Український» 

дизайн 

«Українського 

календаря» як 

візуалізація 

національної 

ідентичності 

українців Польщі 

STUDIA UKRAINICA 

VARSOVIENSIA 

Nr 4. – S. 234-251 

2 Косів В.М. Poisoned With the 

West: Popular Music 

Posters from Soviet 

Ukraine Poisoned 

With the West: 

Popular Music 

Posters from Soviet 

Ukraine 

HERITO (Krakow: 

International Cultural 

Centre) 

Nr 24 (3). – S. 70-

81. 

 

3 Datsko О. 

(у співавторстві з 

U. Shchurko, Т. 

Dudáš) 

Social-Economic and 

Cultural Dimensions 

of National Identity 

in a Global World 

Journal of International 

Studies 

Vol. 9. - No 3. – Р. 

27-39 

4 Панфілова Т.О. Становлення 

структур 

громадянського 

суспільства в 

Україні: друга 

половина ХVІ – 

ХІХ століття 

Studia Europea 

Gnesdnensia  

(Gnieznienskie studia 

europejskie) 

Nr 13. – S. 323-341 

5 Косів Р.Р. Ікони Страстей 

Христових на 

полотні 

риботицької манери 

Studia Ukrainica 

Varsoviensia  

T. IV. – S. 412-429. 

Статті, прийняті до друку 

1 Hrynda B. Medieval 

Supernatural in the 

Limits of Christianity Warsaw, 2016. 
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Mirror of Illuminated 

Manuscripts’ Artistic 

Tradition   

2 Hrynda B. ‘Strange’ Worlds: 

Representation of the 

‘Other’ in Medieval 

Artistic Tradition’ 

Midium Aevum series   Warsaw, 2016. 
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VІІ. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА ІННОВАЦІЙНУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ (коротко описати діяльність Ради молодих 

учених тощо). 

З ініціативи Студентського наукового товариства у 2016 році була проведена 

науково-теоретична конференція студентів ЛНАМ «Мистецтво в нових соціокультурних 

реаліях: актуальні проблеми творчості, проектно-виставкової діяльності та естетичної 

комунікації». Розглядалися, зокрема, аспекти культурної політики в сучасній Україні та 

нових форм комунікації між інституціями культури, владою та реципієнтом («Мова як 

чинник інтелектуального розвитку особистості», «Образотворча діяльність митців як засіб 

розв’язання екологічно-соціальних проблем», «Сучасне графіті в урбаністичному просторі 

Львова», «Літературно-меморіальний музей Івана Франка в соціокультурному просторі 

Львова: особливості діалогу», «Механізми популяризації книжкової продукції: досвід 

українських видавництв»), нові підходи до інтерпретації класичних явищ мистецтва 

(«Символізм у творчості Михайла Врубеля», «Наївне мистецтво як самостійне і значне 

явище сучасної української культури», «Венеційський рисунок XVII-XVIII ст.: художньо-

стилістичні та іконографічні особливості», «Українські дерев’яні церкви XVI-XIX ст. на 

території Польщі та Словаччини: методика натурних обстежень», «Лінія, пляма і ритм у 

творчості Амадео Модільяні, Пабло Пікассо та Анрі Матісса»), а також гостро актуальні 

питання сучасних мистецьких практик і культуротворчого процесу («Мистецька «Взаємо-

Дія» від тандему живописців «Gaieva/Panchyshyn» у Галереї ЛНАМ», «Мода початку XXI 

ст.: рецепція класичних візуальних практик та художньої культури у контексті образно-

формального вирішення», «Топ 10 художників, які працюють з керамікою», 

«Концептуальні рішення ескапізму у візуальній культурі Львова поч. XXI ст.», 

«Професійні жаргонізми у мові викладачів і студентів ЛНАМ».  

У 2016 році продовжилася реалізація Міжнародного мистецького проекту ЛНАМ 

та Академії мистецтв ім. В. Стшемінського (профільні кафедри художнього текстилю та 

дизайну одягу) «Код ідентичності». Учасниками були студенти старших курсів, які під 

керівництвом досвідчених наставників виконували авторські дизайнерські розробки 

сучасного одягу на основі етнічних джерел Гуцульщини (Україна) та Ловіччини (Польща). 

Резонансними стали виставки молодих випускників кафедр художнього скла «Арт-

Антропологія», що показала естетичне дослідження людини засобами сучасного 

художнього скла, та «Reduction», з оригінальним трактуванням студентами техніко-

технологічних можливостей кераміки. Частина заходів була присвячена 70-літтю 

заснування ЛНАМ. З цієї нагоди студенти організували творчі виставки, провели флеш-

моб, чергову щорічну виставку «Львів очима молоді». Найбільш значимим став 

Симпозіум сучасної монументальної скульптури «Проблема самоідентифікації, взаємодії 

та синтезу», темою якого стала творча спадщина Івана Франка. Цей захід приурочено до 

160-ліття від дня народження І. Франка та 70-ліття ЛНАМ.  

Студенти ЛНАМ упродовж року брали участь в суспільно-політичних акціях та 

благодійних аукціонах, а також ініціювали різні творчі проекти на підтримку воїнів АТО.  
 

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму:  

Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях 

та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих 

учених, які працюють у 

ВНЗ або науковій 

установі 

Відсоток молодих 

учених, які 

залишаються у ВНЗ 

або установі після 

закінчення 

аспірантури 

2013 15 21                  1 

2014 15 22                  3 

2015 17 19 2 

2016 18 23 2 
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VIIІ. НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ, ЇХ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, РОБОТА З 

ЗАМОВНИКАМИ (центри колективного користування новітнім обладнанням, центри трансферу 

технологій, тощо), (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність 

роботи). 

 

Майстерня художнього ткацтва 

На основі вивчення теорії ткацьких переплетень проводяться дослідження нових 

можливостей існуючого обладнання. Роботи ведуться за такими напрямками: 

- дослідження видів переплетень ручного та механічного ткацтва; 

- освоєння та впровадження нових авторських технік у галузі гобеленового ткання; 

- освоєння та впровадження техніки валяння із новими матеріалами та із застосуванням 

новітніх технологій; 

- вивчення та освоєння новітніх текстильних технік та впровадження їх у навчальний та 

творчий процеси 

- проведення наукових міжнародних симпозіумів у програмі «Екологічний ракурс» із 

вивчення та пропаганди різних видів народного текстильного мистецтва. 

Всі напрямки науково-дослідної роботи освоєні викладачами та студентами 

кафедри. Результати досліджень використовуються при створенні курсових, дипломних та 

творчих робіт, при проведенні майстер-класів, наукових конференцій та симпозіумів. 

 Майстерня художньої кераміки 

Основні напрямки роботи: 

- науково-дослідні роботи студентів та викладачів з основ розробки емалей та 

глазурі; 

- проведення експериментально-творчих робіт в майстерні кераміки; 

- вивчення та виготовлення керамічних виробів технікою Раку ; 

- дослідження технології виробництва майоліки. 

-  

Майстерня художнього ручного розпису тканин 

В лабораторії займаються науково-дослідною роботою викладачі та студенти 

кафедри художнього текстилю. Дослідження ведуться за такими напрямками: 

- дослідження природних барвників та їх можливостей при фарбуванні матеріалів 

різного волокнистого складу; 

- вивчення стійкості забарвлень до світлопогоди, вологи, світла, хімчистки; 

- вивчення властивостей протравлювачів та підбір нових складників, вивчення 

їхнього впливу на отримання кольору при фарбуванні природними барвниками; 

- створення нових видів резервів і випробування їх на різних видах тканин; 

- дослідження класичних способів розпису тканин і створення нових із 

застосуванням нових технологій та новітніх матеріалів. 

Результати досліджень використовуються при створенні курсових, дипломних та 

творчих робіт, при проведенні майстер-класів, наукових конференцій та симпозіумів. 

Хімічна майстерня скла 

Основні напрямки роботи: 

- науково-дослідна робота викладачів та студентів з основ декорування скла; 

- проведення експериментально-творчих робіт в майстерні гутного скла; 

- проведення фізико-хімічних аналізів сировини для виготовлення скла; 

- дослідження технології виробництва давнього скла Галичини за матеріалами 

археологічних досліджень. 
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IХ. НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ 

ЗАКОРДОННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ (надати загальну інформацію про стан міжнародного 

наукового співробітництва установи: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і 

науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 

рядків). 

У 2016 р. тривало міжнародне співробітництво ЛНАМ з науковими, 

університетськими та профільними мистецькими центрами за кількома тематичними 

напрямками. Найбільш дієвими були контакти у сфері науки та мистецької педагогіки в 

комплексі теорії і практики, у формі науково-теоретичних конференцій, творчих 

симпозіумів, пленерів, спільних виставок та міжнародних проектів, в тому числі 

студентських. Продовжувалася співпраця ЛНАМ з Інститутом педагогіки та Інститутом 

візуальних мистецтв Університету ім. Марії Кюрі-Складовської (м. Люблін, Польща), 

Академіями мистецтв у м. Лодзь, Гданськ, Вроцлав, Варшава (Польща). В цьому 

напрямку віддається перевага комплексним науково-творчих проектах, з участю як 

педагогів, так і студентів партнерських навчальних закладів та інституцій.  

До найбільш успішних у 2016 р. належали:  

10-й Міжнародний симпозіум гутного скла: 50 художників, кураторів, музейних 

працівників та представників вищих навчальних закладів із 16 країн, а також студенти, 

випускники та викладачі єдиної в Україні кафедри художнього скла ЛНАМ, творча праця, 

експерименти на гутній печі кафедри художнього скла ЛНАМ, Міжнародна науково-

практична конференція та наукові сесії за участі відомих художників скла, критиків, 

мистецтвознавців, музейних працівників з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Росії, США, 

Туреччини, Швеції, Японії, Азербайджану та України, підсумкова виставка в 

Національному музеї у Львові ім. А. Шептицького. Зібрана колекція традиційно 

подарована місту для поповнення фондів Музею скла у Львові. 

Міжнародний симпозіум «Екологічний ракурс». Тема цьогорічного проекту – 

«Символи ідентифікації» (Львів-Коломия (Україна), Лодзь (Польща).  

Третій фестиваль моди і мистецтва «LL fashion art» за участі викладачів і студентів 

кафедри дизайну костюму ЛНАМ (Львів (Україна)-Люблін (Польща).  

Участь студентів та викладачів ЛНАМ у заході «Дні культури Львівщини» у м. 

Відень (Австрія), м. Рим (Італія), м. Мюнхен (Німеччина)». 

Конкурс для студентів ЛНАМ «Індекс Маріуша Казани», спільно з Національною 

академією образотворчого мистецтва та архітектури, Харківською державною академією 

дизайну і мистецтв, Варшавською академією мистецтв (Польща), Фондом імені Маріуша 

Казани та Генеральним консульством Республіки Польща у Львові. 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо 

по кожній країні) викласти за формою: 

Країна 

партнер (за 

алфавітом) 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробіт

ництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати 

від співробітництва 

1 2 3 4 5 

Грузія Інститут 

мистецтв м. 

Батумі 

 

освіта 
Угода  

2014-2019 

Підписання Угоди про 

міжнародну співпрацю 

Польща Академія 

Мистецтв у 

Варшаві 

 

освіта Угода 2011-2016 Скерування на навчання 

у партнерські мистецькі 

ВНЗ студентів ЛНАМ за 

Програмою обміну 

студентами на навчання 

на підставі двосторонніх 

Угод про міжнародну 



 23 

співпрацю 

Польща Академія 

мистецтв ім. 

Яна Матейка у 

Кракові  

освіта Угода 2012-2016 Скерування на навчання 

у партнерські мистецькі 

ВНЗ студентів ЛНАМ за 

Програмою обміну 

студентами на навчання 

на підставі двосторонніх 

Угод про міжнародну 

співпрацю 

Польща Університет 

мистецтв м. 

Познань 

 

освіта Угода 2014-2019 Скерування на навчання 

у партнерські мистецькі 

ВНЗ студентів ЛНАМ за 

Програмою обміну 

студентами на навчання 

на підставі двосторонніх 

Угод про міжнародну 

співпрацю 

Польща Академія 

Мистецтв у 

Гданську 

 

освіта Угода 2011-2016 Скерування на навчання 

у партнерські мистецькі 

ВНЗ студентів ЛНАМ за 

Програмою обміну 

студентами на навчання 

на підставі двосторонніх 

Угод про міжнародну 

співпрацю 

Польща Академія 

Мистецтв у 

Лодзі 

 

освіта Угода 2012-2017 Скерування на навчання 

у партнерські мистецькі 

ВНЗ студентів ЛНАМ за 

Програмою обміну 

студентами на навчання 

на підставі двосторонніх 

Угод про міжнародну 

співпрацю 

 

 

Звіт про міжнародну діяльність Львівської національної академії мистецтв за 2016 

рік 

 

№№ 

Пп. 

Заходи з міжнародної 

діяльності 

Кількість 

учасників 

Учасники, короткий опис заходу 

1. Участь у міжнародних 

освітніх фондах, 

організаціях, програмах. 

Кількість грантів, 

міжнародних наукових та 

освітніх проектів, 

співвиконавцем яких є 

кафедра 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1.Науково-реставраційний 

практичний семінар в рамках 

польсько-українського проекту 

«Рятуємо спільну спадщину». 

Обрання та затвердження методики 

реставрації об’єктів – пам’яток 

кам’яної скульптури в музеї-

заповіднику «Личаківський цвинтар 

у Львові»; 

2.Островський В. (кафедра РТМ) – 

експерт в науково-методичній раді 

Міністерства культури і 

національної спадщини в рамках 

польсько-українського проекту 
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«Спільна спадщина», 2016-2017 

 

2. Кількість міжнародних 

виставок у галузі науки, 

освіти, технологій, на яких 

репрезентовано здобутки 

кафедри, наявність нагород, 

дипломів 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

-Виставка «Вчитель і учень» в 

Академії мистецтв м. Лодзь, 

квітень; учасники: З.Шульга, 

студенти Сіра О., Наумчук М., 

Шпакович О.; 

-Персональна виставка З.Шульги 

«Подих гір» в рамках 15 

міжнародного трієнале художнього 

текстилю в Лодзі, травень-червень; 

-виставка «Мистецтво молодих» в 

рамках ІІ міжнародного трієнале з 

художнього текстилю в Лодзі, 9-10 

травня; 

-виставка педагогів ЛНАМ в Центрі 

Святої Софії в Римі; учасники: 

Шульга З., Пшеничний Д., 

Шпакович О. 

 

3. Кількість закордонних 

відряджень науково-

педагогічних працівників для 

проведення наукової та 

викладацької роботи, 

стажування 

 

21 1.Шульга З.М.(кафедра худ. 

текстилю) – Академія мистецтв 

ім.В.Стшемінського у Лодзі (10.05-

10.06); 

2.Буряк М.І. (кафедра соціально-

гуманітарних наук) – Мічиганський 

університет (США) – 01.09.16-

30.05.17; 

3. Зятик Б.М. (кафедра сакрального 

мистецтва) – Варшавський 

університет (01.10-31.10); 

4. Яців Р.М. – Академія мистецтв у 

Гданську за програмою 

«ERASMUS+»; 

5. Шульга З.М. і Пшеничний Д., 

Дацко О.І., Маркович К.П., 

Нагірний П.Ю., Кравченко Я.О., 

Смольський Ю.М., Гранкіна В.В. – 

м. Відень, Рим, Мюнхен (06-13.12); 

6. Шафран Р.С., Бокотей А.А., 

Сколоздра Я.В., Легета Ф.В. – Лодзь 

(18-21.01); 

7.Бенях Н.М. – м. Наленчув (29.02-

06.03) – керівник студентського 

живописного пленеру; 

8. Голубець О.М. – Краків (30.11-

02.12); 

9. Василик Р.Я., завідувач кафедри 

сакрального мистецтва, Лодзька 

політехніка, архітектура взорніцтва; 

Варшавський університет, кафедра 

україністики – 01.04-17.05; 05.06-

16.06; 

10. Косів В.М. (кафедра графічного 
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дизайну) реалізовував науковий 

проект за темою дисертації в 

Колумбійському Університеті в 

Нью-Йорку, фінансований 

програмою Фулбрайта 

Держдепартаменту США; 

11.Презнетація Косіва В.М. в 

Українському Інституті Америки, 

Нью-Йорк «Українська ідентичність 

у графічному дизайні різдвяних 

листівок діаспори», грудень 

 

4. Чисельність студентів, 

аспірантів, асистентів-

стажистів, скерованих на 

навчання, виробничу 

практику за профілем 

підготовки або стажування 

до закордонних підприємств, 

організацій, установ та участі 

в міжнародних заходах 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

1.Скеровано на навчання у ВНЗ 

Польщі: Академію мистецтв імені 

Є.Гепперта у Вроцлаві (Подрєз О., 

Гарголь Н., Солонинко О., 

Петрикіна Г.); Академію мистецтв 

імені Я.Матейка (Дудка Д., Лящук 

Ю.); Університет мистецтв м. 

Познань )Потьомкіна А., Яблонська 

Я.); Академію мистецтв у Гданську 

(Федак О., Мисакович І.); Академію 

мистецтв імені В.Стшемінського у 

Лодзі (Ференц М., Руденко Д., 

Вирстюк А., Жарікова Д.); 

2. Скеровано за стипендійною 

програмою «ERASMUS+» в 

Академію мистецтв у Варшаві 

Винницьку Х., в Академію мистецтв 

у Гданську Давидюк А.; 

3.За програмою «Leopolis for Future» 

стажувались з 12.06 до 12.09 у 

Гданську і Варшаві 

 

5. Кількість міжнародних 

мистецьких виставок, 

конкурсів тощо, на яких 

репрезентовано здобутки 

кафедри 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1.Кафедра художнього текстилю: 

-Дубовик В.С. «Жіночі 

примхи»(панно) в музеї Карваціанів 

та гладишів, Шинборг (Польща), 40 

робіт, грудень-січень; 

-персонально-групова виставка «До 

джерел. Творчий тендем Оксана 

Литвин, Ярослав Сахро, Зеновія 

Шульга, Дорота Сак, Ізабела 

Строняс» в рамках міжнародного 

етномистецького проекту 

«Екологічний ракурс», Львів, 14 

серпня – 30 вересня; 

-Персональна виставка З.Шульги 

«До вінця»: серія шлюбних строїв 

«Вірність» (10 шт.); Паланга 

(Литва), жовтень; 

-участь у виставці «Z Krosna do 

Krosna» Кусько Г.Д., м. Кросно 

(Польща) 
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2. Кафедра дизайну інтер’єрів: 

Хорошко О.Є. «Експорт на Схід та 

Рожева пантера, Крістіан Шнурер 

(D)», галерея «Дзиґа», Львів 

3.Виставка за результатами УІІІ 

міжнародного пленеру іконописців 

«Апокаліпсис» в Нижньому Бескиді 

(Польща): в м. Криниця (Польща), 

вересень; Львів, жовтень; Луцьк, 

листопад, Варшава, грудень; 

4.Міжнародний живописно-

скульптурний проект у Сорквіти 

(Польща): Костко Я., Романюк О. 

(16.05-22.05); 

5.Міжнародне трієнале графіки в 

Академії мистецтв імені Я.Матейка 

в Кракові (30.06-15.07); 

6. Кафедра дизайну костюма: 

- ІІІ Люблінсько-Львівський 

фестиваль моди і мистецтва «LL 

Fashion art» edycja wiesenno-letna, 

червень, м. Люблін (колекція 

Х.Гайдар, І.Зінченко, М.Шведюк); 

- ІІІ Люблінсько-Львівський 

фестиваль моди і мистецтва «LL 

Fashion art» edycja jesienno-zimowa, 

листопад, м. Люблін (колекції 

Х.Жмінковської); 

- міжнародний фестиваль моди, 

Люблін, вересень: показ колекцій 

Х.Жмінковської, А.Форкун, 

М.Шведюк, М.Костельної; виставка 

курсових і дипломних робіт 

студентів 5-6 курсів (магістерський 

клас З.Тканко і О.Коровицького); 

презентація монографії З.Тканко 

«Мода в Україні ХХ ст.»; 

- міжнародний фестиваль моди, 

Люблін, 17.12 (колекції М.Зятик, 

В.Зінчук, Х.Жмінковської); 

- майстер-класи Коровицького О., 

Тканко З. з дисциплін «Проектна 

графіка» і «Модна ілюстрація» для 

студентів Інституту архітектури 

Політехніки у м. Лодзь (Польща), 

березень-червень; 

- Міжнародний проект «Symbole 

Tozsamosci-Tradycya i 

Nowoczesnosc», Львів-Лодзь 

(Коровицький О., Тканко З., Ярич 

С., Миронович О., група студентів – 

учасники виставок) 

Кафедра графічного дизайну: 

-виставка «Україна сьогодні», 
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Швеція, Стокгольм: Мотика М., 

Салій Т., Коровай Л.; 

-міжнародний пленер Oberwill in 

Zimmer Bonn: Царик М. (24.07-

02.08); 

-міжнародний фестиваль 

ARTLEVEL design Festival у Києві 

(08.10): Резніченко С.; 

-міжнародна виставка у Лондоні: 

Резніченко С.; 

-міжнародна виставка «Зелена 

канапа»: Резніченко С.; 

-міжнародний пленер «Хортиця 

крізь віки» у Запоріжжі і Славську: 

Коровай Л.; 

-міжнародна виставка «Осінній 

салон» та «Весняний салон»: Салій 

Т., Новоженець Г.; 

- Міжнародна виставка творів 

викладачів ЛНАМ у Римі (Італія), 

грудень 

Кафедра художнього текстилю – 

організатор міжнародної виставки 

«Шовкова косиця-2016 р.» в рамках 

міжнародного етномистецького 

проекту «Екологічний ракурс», м. 

Яремче Івано-Франківської обл., 

21.08-30.09 (керівник Шульга З.М., 

студенти Наумчук М., Шпакович О., 

Сіра О.; 

- Шульга З.М., доцент кафедри худ. 

текстилю – організатор міжнародної 

виставки «Символи само- 

ідентифікації» в рамках 

міжнародного етномистецького 

проекту «Екологічний ракурс» - 

Академія мистецтв імені 

В.Стшемінського у Лодзі, квітень; 

експонувались 19 робіт, учасники – 

студенти Наумчук М., Шпакович О., 

Сіра О.; 

- Міжнародна виставка «Червінь в 

діалозі» - Варшава-Львів, квітень; 

учасники: Печенюк Т., Буряк С., 

Токар М., Кусько Г., Попова А., 

Шульга З., Дубовик В.; 

- Міжнародна виставка «Червінь в 

діалозі» в рамках 15 міжнародного 

трієнале художнього текстилю, 

Варшава, травень; учасники: 

Печенюк Т., Буряк С., Токар М., 

Кусько Г., Попова А., Шульга З., 

Дубовик В.; 

- Участь в українсько-польському 
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студентів 
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1 
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пленері в м. Наленчув (Польща), 

Трофимюк А.В., 29.01-06.03  

(кафедра дизайну інтер’єрів); 

- Спільний українсько-польський 

молодіжний мультимедійний  

проект: презентація «Музей ідей» у 

Славську та в «Муніципальній 

галереї» м. Жешув (Польща): 

Хорошко О.Є (кафедра ДІ); 

- УІ міжнародний пленер іконопису 

та сакрального мистецтва на Волині 

«Замлиння»; 

- Міжнародний студентський пленер 

«Інспірація простором» (18-24.04) за 

участю студентів і викладачів 

академії мистецтв м. Лодзь і 

Університету мистецтв м. Познань 

(Польща) з відкриттям виставки за 

результатами пленеру – у Львові; 

- Міжнародна наукова конференція 

в Академії імені Яна Длугоша в 

Ченстохові, вересень; Лупій С.П. 

(кафедра ІТМ); 

- Професор Кравченко Я.О.(кафедра 

ІТМ): зустріч з професорами 

Академії мистецтв м. Каунаса 

(08.10.07); взяв участь у 

міжнародній конференції пам’яті 

Наполеона Орди в м. Іваново 

(Білорусь), 18.08.; у зустрічі з 

професорами Академії мистецтв м. 

Вроцлав (07-09.11); прочитав 

лекцію «Історія ЛНАМ» в 

Українському культурному центру 

м. Мюнхен (Німеччина), 06-08.12; 

лекцію «ЛНАМ: історія та 

сучасність» в м. Рим (Італія), 10-

12.12 

 

6. Кількість нагород (медалі, 

грамоти, дипломи 

переможців), отриманих на 

міжнародних виставках, на 

яких репрезентовано 

здобутки кафедри 

 

 

 

 

 

 

7. Створено спільно з 

іноземними партнерами 

наукових центрів та інших 

об’єднань 

 

  

8. Кількість міжнародних 

науково-практичних 

конференцій, проведених на 

 

 

 

1.Міжнародна науково-теоретична 

конференція «ЛНАМ та етапи 

формування професійної мистецької 
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базі кафедри 

 

 

 

 

1 

освіти в Україні: національна 

специфіка, європейська парадигма 

розвитку», 16.11-17.11; 

2. Міжнародна науково-практична 

конференція «Традиції та 

сучасність» - Паланга (Литва), 

жовтень; учасник: Шульга З.М. 

 

 

9. Кількість зарубіжних 

навчальних закладів і 

наукових установ, з якими 

має угоди і співпрацює 

кафедра 

 

 

 

 

 

 

1.Кафедра художнього текстилю з 

Академією мистецтв ім. 

В.Стшемінського у Лодзі і 

Університетом імені А.Міцкевича в 

Познані; 

2.Кафедра дизайну костюма – 

Академії мистецтв м. Люблін; 

3. Кафедра сакрального мистецтва – 

Варшавський університет; 

4. Співпраця за Угодами з 

Академіями мистецтв Кракова, 

Варшави, Лодзя, Вроцлава, 

Гданська, Університетом мистецтв у 

Познані, Університетом мистецтв 

імені Я.Кохановського у м. Кельце  

 

10. Чисельність студентів-

учасників міжнародних 

науково-практичних 

конференцій, студентських 

олімпіад 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

1.Симпозіум «Мистецтво молодих» 

в рамках ІІ міжнародного трієнале з 

художнього текстилю в Лодзі (9-

10.05): Шпакович О., Наумчук М.; 

2.Міжнародна науково-практична 

конференція «Традиції та 

сучасність» в Паланзі (Литва), 

жовтень: Шпакович О. (Сучасна 

українська сценографія Львова); 

3.Міжнародна конференція на базі 

кафедри графіки Краківської 

академії мистецтв (27.09-01.10): 

Павлова С., Куспись М., Кірпа Р. 

 

11. Чисельність студентів-

учасників міжнародних 

мистецьких та творчих 

конкурсів 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

1.Студентський мистецький пленер 

«Giatino» у м. Торуні (Польща), 16-

05-21.05: Зимомря В., Олексяк І., 

Лісняк Є.; 

2.4-й студентський симпозіум 

проектування «Архітектура і вода» 

в Бидгоші  (16.05-19.05): Малетич 

В.; 

3.Проект «Performans Art Meeting»  

в рамках фестивалю «Вроцлав-

європейська столиця культури 

2016» (25.05-29.05): аспірант 

Гелитович А.; 

4. Організація виставки у перемишлі 

(Польща); студенти Антонюк Р., 
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Герой З., Матішинець Д. 

 

12. Чисельність студентів-

призерів міжнародних 

студентських олімпіад та 

конференцій 

 

  

13. Чисельність студентів-

призерів міжнародних 

мистецьких та творчих 

конкурсів 

 

  

14. Прийом іноземних фахівців 

на кафедрі (лекції, майстер-

класи, стажування) 

 

6 1.Професор Академії мистецтв імені 

В.Стшемінського м. Лодзь Марк 

Сак (19.04); 

2.доктор Агнєшка Моравіньска, 

директор Національного музею у 

Варшаві (20.09); 

3. президент програми «Leopolis for 

Future» Джегош Валюшевський 

(26.10); 

4. ректор Академії мистецтв у 

Варшаві професор Адам Мияк 

(08.11); 

5.Спільний проект кафедри 

сакрального мистецтва і кафедри 

україністики Варшавського 

університету «Ікона як елемент 

української тотожності. 

Культурологічний контекст», 18.04-

22.04; 

6. професор кафедри філософії 

Пряшівського університету в 

Пряшеві Грешлик Владислав 

(09.09.-16.09); лекція та презентація 

україномовного видання про 

художника-іконописця Юрія 

Новосільського «Кажан у храмі» 

(16.09) 

 

 

 

№№ 

Пп. 

Заходи з міжнародної діяльності Кількість учасників 

1. 

 

 

Членство у Міжнародній асоціації університетів, 

Європейській асоціації університетів, Вищій Хартії 

університетів та інших об’єднаннях 

- 

2. 

 

 

Участь у міжнародних освітніх фондах, організаціях, 

програмах. Кількість грантів, міжнародних наукових 

та освітніх проектів, співвиконавцем яких є кафедра 

74 

3. 

 

 

Кількість міжнародних виставок у галузі науки, 

освіти, технологій, на яких репрезентовано здобутки 

кафедри, наявність нагород, дипломів 

 

10 
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4. Кількість закордонних відряджень науково-

педагогічних працівників для проведення наукової та 

викладацької роботи, стажування 

8 

 

 

5. Чисельність студентів, аспірантів, асистентів-

стажистів, скерованих на навчання, виробничу 

практику за профілем підготовки або стажування до 

закордонних підприємств, організацій, установ та 

участі в міжнародних заходах 

15 

 

 

 

 

6. Кількість міжнародних мистецьких виставок, 

конкурсів тощо, на яких репрезентовано здобутки 

кафедри 

60 

 

 

7. Кількість нагород (медалі, грамоти, дипломи 

переможців), отриманих на міжнародних виставках, 

на яких репрезентовано здобутки кафедри 

3 

 

 

8. Створено спільно з іноземними партнерами наукових 

центрів та інших об’єднань 

 

9. 

 

Кількість міжнародних науково-практичних 

конференцій, проведених на базі кафедр 

16 

 

10. Кількість зарубіжних навчальних закладів і наукових 

установ, з якими має угоди і співпрацює кафедра 

14 

 

11. Чисельність студентів-учасників міжнародних 

науково-практичних конференцій, студентських 

олімпіад 

 

12. Чисельність студентів-учасників міжнародних 

мистецьких та творчих конкурсі 

2 

 

13. Чисельність студентів-призерів міжнародних 

студентських олімпіад та конференцій 

3 

 

14. Чисельність студентів-призерів міжнародних 

мистецьких та творчих конкурсів 

1 

15. Прийом іноземних фахівців на кафедрі (лекції, 

майстер-класи, стажування) 

1 
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Х. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ  ДІЯЛЬНІСТЬ, 

ЩО ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ СПІЛЬНО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ГАЛУЗЕВИХ 

АКАДЕМІЙ НАУК (до 20 рядків)  

 

ЛНАМ входить в організаційну структуру Західного наукового центру НАНУ, 

здійснюючи наукові проекти в рамках співпраці між академічними та вузівськими 

науковими підрозділами. На умовах угоди про співпрацю між ЗНЦ НАНУ та Львівської 

державної обласної адміністрації. 2016 року обласну премію талановитим молодим 

ученим і спеціалістам отримала аспірантка ЛНАМ Ольга Кузюра-Сметана («за значні 

досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних 

перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та 

світі»).  

ЛНАМ постійно перебуває у тісній співпраці з Інститутом народознавства НАН 

України (Львів), в структурі якого знаходиться Музей етнографії та художнього 

промислу. Тут періодично відбуваються персональні та групові виставки, мистецькі акції, 

презентації нових видань, конференції та вечори. Експозиції музею використовуються для 

проведення творчих практик студентами ЛНАМ. Фондові твори стають основою для 

підготовки магістерських наукових робіт, кандидатських і докторських дисертацій. На 

постійній основі здійснюється координація з випуску двомісячника «Народознавчі 

зошити», визнаного ВАК МОНУ у номінаціях «мистецтвознавство», «історичні науки». 

Співпраця з Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. 

Рильського НАН України базується на взаємному опонуванні кандидатських і 

докторських робіт, на участі працівників в роботі Спеціалізованих вчених рад, у 

підготовці наукових видань, індивідуальній співпраці над розробкою конкретних 

наукових тем. 

На постійній основі ЛНАМ співпрацює з Національною академією мистецтв 

України. У 2016 р. відбулися засідання окремих проблемних груп експертів з метою 

координації тематичних напрямків дисертаційних досліджень. На умовах співпраці 

ЛНАМ з Західним науково-мистецьким центром НАМУ (голова – дійсний член НАМУ А. 

Бокотей) випущено перший випуск фахового журналу «7 UA».   
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ХІ. ЗАХОДИ, ЗДІЙСНЕНІ СПІЛЬНО З ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯМИ АБО 

КИЇВСЬКОЮ ТА СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЮ МІСЬКИМИ ДЕРЖАВНИМИ 

АДМІНІСТРАЦІЯМИ ТА СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ НАУКОВЦІВ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ 

ПОТРЕБ (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні 

проблеми тощо). 

 

ЛНАМ співпрацює з облдержадміністрацією та міською владою при вирішенні 

багатьох питань державної політики в галузі освіти, науки і культури. Крім прямих 

контактів з профільними відділами та комітетами освіти і науки ведеться робота з 

вирішення питань, які є в компетенції окремих структурних підрозділів Львівської ОДА 

(департамент культури, національностей та релігій) та Львівської міської адміністрації. 

Аспекти співпраці – участь викладачів і студентів у державних програмах (етапах), в яких 

передбачене вдосконалення усієї системи візуальної комунікації міста Львова. У 2016 році 

студентами кафедри графічного дизайну виконувались розробки дизайну візуально-

навігаційних систем, соціальної реклами, а також інших складових візуальної комунікації 

урбаністичного середовища Львова в рамках дипломних та курсових робіт. Кафедра 

менеджменту мистецтва запропонувала ряд рекомендацій щодо питань вдосконалення 

менеджменту культури, фестивальної та виставкової діяльності. На цю тематику у ЛНАМ 

відбулися проблемно-тематичні семінари. 

Провідні фахівці ЛНАМ беруть участь в роботі комісій, створених при Львівській 

обласній державній адміністрації, обласній раді та Львівській міській раді з актуальних 

питань розвитку освіти, науки, культури і мистецтва. ЛНАМ виступає з ініціативами 

проведення заходів, присвячених вшануванню пам’яті визначних діячів мистецтва, а 

також відзначення визначних сучасних митців і науковців за їхній внесок у національну та 

світову художню культуру.  
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ХІІ. ВІДОМОСТІ  ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ РІВНЯ  ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДОСТУПУ ДО ЕЛЕКТРОННИХ 

КОЛЕКЦІЙ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ ТА БАЗ ДАНИХ  ПРОВІДНИХ НАУКОВИХ 

ВИДАВНИЦТВ СВІТУ ПРО ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Необхідними складовими та структурами, які забезпечують ефективність наукової 

роботи в ЛНАМ є Наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ та науково-

дослідний сектор.  

Наукова бібліотека академії продовжила роботу над впровадженням системи 

відкритого доступу для відвідувачів та створення сучасної бази електронних видань з 

культурології, історії і теорії мистецтва та дизайну. Завершено чергові етапи 

інвентаризації окремих фондових груп, введення в активний обіг нових надходжень.  

Таблиця основних статистичних показників роботи 

бібліотеки ЛНАМ за 2016 рік 

Пор. № Назва показника Звіт 2016 

I. Повна назва, рік заснування бібліотеки Бібліотека 

Львівської 

національної 

академії мистецтв, 

1946 

1.1. ПІБ керівника бібліотеки Татомир Олена 

Ігорівна 

1.2. E-mail бібліотеки biblioteka@lnam.edu.

ua 

1.3. ПІБ ректора ВНЗ Одрехівський 

Володимир 

Васильович 

1.4. E-mail ректора office@lnam.edu.ua 

II. Група за оплатою праці < 4 

III.  Бібліотечні фонди  

3. Всього примірників власних ресурсів 77230 

 у т.ч. рідкісних та цінних документів  

3.1 За видами  

3.1.1 Книг 43342 

3.1.2 Періодичних видань 13871 

3.1.2.1 у т.ч. журналів - примірників - 

3.1.2.2 у т.ч. газет – річних комплектів - 

3.1.3 Неопублікованих документів 142 

3.1.4. Електронних носіїв із записом - 

3.1.5. Мережних локальних документів, що доступні 

користувачам бібліотеки (не службові) 

- 

3.1.6. Інших документів (брошури) 19875 

3.2 За мовами  

3.2.1 Державною мовою  

3.2.2. Іноземними мовами  

3.2.2.1. у т.ч. російською мовою  

3.3 За цільовим призначенням  

3.3.1 Наукових видань 27213 

3.3.2 Навчальних видань 29565 

mailto:office@lnam.edu.ua
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3.3.2.1 у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски + 

локальні мережні документи) 

- 

3.3.3 Літературно-художніх видань 20452 

IV. Електронні ресурси - 

4.1. Мережні віддалені ресурси - 

4.1.1. Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані) - 

4..1. Кількість придбаних (передплачених) БД  

4.1.1.1.1. з них: повнотекстових БД  

4.1.1.2. Кількість унікальних назв книг, журналів, ін.  

4.1.2. Ліцензійні ресурси тестового доступу - 

4.1.2.1. Кількість тестових БД  

4.1.2.2. Кількість унікальних назв книг, журналів, ін.  

4.1.3. Ресурси відкритого доступу - 

4.1.3.1. Кількість посилань на унікальні безкоштовні 

інтернет-ресурси, які б-ка внесла до свого онлайн-

каталогу або БД 

 

4.2. Бази даних (власні) - 

4.2.1. К-ть власних БД  

4.2.2. Обсяг власних БД (кількість бібліографічних 

записів) 

 

4.2.2.1. з них:  записів у Електронному каталозі  

4.2.2.2. К-сть введених записів до ЕК за рік  

4.2.2.3. К-сть звернень до ЕК  

4.2.3. К-сть оцифрованих документів за рік  

4.2.3.1. у т.ч. сторінок  

4.3. Бібліотечний веб-сайт (вказати власний чи на 

сайті ВНЗ) 

 

4.3.1. URL веб-сайту http://lnam.edu.ua/uk/

Library.html 

4.3.2. К-сть звернень  

4.4. Інституційний репозитарій - 

4.4.1. Назва репозитарію  

4.4.2. URL репозитарію  

4.4.3. К-сть представлених документів (записів)  

4.4.4. К-сть звернень  

4.5. Інші веб-ресурси бібліотеки - 

4.5.1. Кількість інших веб-ресурсів бібліотеки  

4.5.2. Кількість звернень  

V. Надійшло документів (власний фонд)  

5 Всього примірників 360 

5 Всього назв - 

5.1 За видами  

5.1.1 Книг – примірників 162 

5.1.2 Книг – назв 140 

5.1.3 Періодичних видань 92 

5.1.3.1 у т.ч. журналів - примірників 92 

5.1.3.2 у т.ч. газет – річних комплектів - 

5.1.4. Неопублікованих документів – прим. 9 

5.1.5. Електронних носіїв із записом - примірників / назв - 

5.1.6. Мережних локальних документів - 

5.1.7. Інших документів (брошури) 97 

5.2. За мовами  
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5.2.1. Державною мовою – примірників 276 

5.2.2. Іноземними мовами – примірників 84 

5.2.2.1. у т.ч. російською мовою - примірників - 

5.3. За цільовим призначенням  

5.3.1. Наукових видань – примірників 329 

5.3.2. Навчальних видань – примірників 3 

5.3.2.1. у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски + 

локальні мережні документи) 

- 

5.3.3. Літературно-художніх видань – прим. 28 

VІІ. Обмінний фонд - 

7. Всього примірників  

7.1. у т.ч. надійшло примірників  

7.2. у т.ч. передано примірників  

VІII. Вибуло примірників з власного фонду 33 

IX. Користувачі  

9.1. Всього читачів за єдиним обліком 2842 

9.1.1. Студентів 2290 

9.1.2. Сторонніх 552 

9.2. Обслуговано всіма структурними підрозділами 2842 

X. Кількість відвідувань  

10. Всього 47120 

10.1. у т.ч. к-сть звернень до веб-ресурсів бібліотеки  

10.2. у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів  

XІ. Видано документів із власного фонду  

11. Всього примірників 167000 

 у т.ч.рідкісних та цінних документів  

11.1. За видами  

11.1.1. Книг 97035 

11.1.2. Періодичних видань 54848 

11.1.2.1. у т.ч. журналів – примірників 46117 

11.1.2.2. у т.ч. газет – річних комплектів - 

11.1.3. Неопублікованих документів 155 

11.1.4. Електронних носіїв із записом - 

11.1.5. Мережних локальних документів - 

11.1.6. Інших документів (брошури) 14962 

11.2. За мовами  

11.2.1 Державною мовою - примірників 87991 

11.2.2. Іноземними мовами - примірників 79009 

11.2.2.1. у т.ч. російською мовою - примірників - 

11.3. За цільовим призначенням  

11.3.1. Наукових видань 90886 

11.3.2. Навчальних видань 68214 

11.3.2.1. у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски + 

локальні мережні документи) 

- 

11.3.3. Літературно-художніх видань 7900 

ХІІ. Мережні віддалені ресурси - кількість 

завантажених користувачами електронних 

документів (файлів) 

- 

12.1. Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)    

12.2. Ліцензійні ресурси тестового доступу  

ХIII. МБА та ЕДД (електронна доставка документів) - 

13.1. К-сть абонентів МБА, ЕДД  
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13.2. К-сть документів, отриманих з інших бібліотек  

13.2.1. у т.ч сторінок електронних копій - 

13.3. К-сть виданих документів іншим бібліотекам - 

13.3.1 у т.ч. сторінок електронних копій - 

ХІV. Культурно-просвітницька робота  

14.1. Тематичні виставки, перегляди: 6 

14.1.1. Загальна кількість виставок, переглядів 6 

14.1.2. Представлено документів 316 

14.2. у т.ч. віртуальні виставки  

14.2.1. Загальна кількість віртуальних виставок 2 

14.2.2. Представлено документів 103 

14.3. Бібліографічні огляди  

14.3.1. Тем 2 

14.3.2. Прочитано 2 

14.4. Кількість масових заходів - 

ХV. Довідково-інформаційне обслуговування  

15.1.1. К-сть абонентів ВРІ - 

15.1.2. К-сть тем ВРІ - 

15.1.3. К-сть абонентів ДОК - 

15.1.4. К-сть тем ДОК - 

15.2. Виконано довідок, всього 3628 

15.2.1. у т.ч. тематичних 1690 

15.2.2. у т.ч. заіндексовано  документів (УДК,ББК) - 

15.3. Виконано в автоматизованому режимі - 

15.3.1. у т.ч. віртуальною довідковою службою - 

15.3.1.1. URL віртуальної довідкової служби - 

15.4. К-сть днів інформ, кафедр, дипломника, фахівців 

тощо 

 

15.5. К-сть складених бібліографічних покажчиків 1 

15.6. Кількість опублікованих бібліографічних покажчиків - 

15.7. Кількість бібліографічних покажчиків, 

представлених в електронній формі 

1 

XVI. Формування інформаційної культури  

16.1. Загальна к-сть проведених занять (в годинах) - 

16.2. Програма навчального курсу в академічних 

годинах: 

 

16.2.1. у т.ч. для студ. молодших курсів: теорет. - 

16.2.2. у т.ч. для студ. молодших курсів: практ. - 

16.2.3. у т.ч. для студ. старших курсів: теорет. - 

16.2.4. у т.ч. для студ. старших курсів: практ. - 

16.2.5. у т.ч. для наук.-пед. працівників: теорет. - 

16.2.6. у т.ч. для наук.-пед. працівників: практ. - 

XVІІ. Науково-дослідна та науково-методична робота 

17.1. К-сть тем наукових робіт  

17.2. Назви тем наукових робіт  

17.3. Проведено конференцій - 

17.4. Проведено семінарів у бібліотеці 2 

17.5. Проведено інших заходів  

17.6. К-сть виступів на конференціях, семінарах  

17.7. К-сть публікацій - 

XVIІІ. Матеріально-технічна база (МТБ)  

18.1. Загальна площа приміщень бібліотеки (кв. м.) 128,3 
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18.1.2. у т.ч. для зберігання фондів (кв. м.) 78 

18.1.3. у т.ч. площа для обслуговування користувачів (кв.м.) 50,3 

18.2. Кількість абонементів 1 

18.3. Кількість читальних залів 2 

18.4. Місць для читачів 45 

XІХ. Технічна характеристика приміщень  

19.1. Потребує капітального ремонту (кв. м.) 128,3 

19.2. Перебуває в аварійному стані (кв. м.) 67,2 

XХ.  Кількість технічних засобів  

20.1. Кількість комп’ютерів 2 

20.1.1. у т.ч. кількість серверів - 

20.2. Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 2 

20.2.1. у т.ч. АРМ для співробітників 2 

20.2.2. у т.ч. АРМ для користувачів - 

20.3. К-сть комп. з доступом до Інтернету 2 

20.3.1. у т.ч. для користувачів  

20.4. К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), 

всього 

2 

20.4.1. у т.ч. сканерів 1 

20.4.2. у т.ч. принтерів 1 

20.4.3. у т.ч. копірів  

20.4.4. БФП (багатофункціональні пристрої) 1 

20.5. К-сть телефонних номерів 1 

20.6. К-сть факсів - 

20.7. Використання технологій WI-FI так/ні ні 

20.8. Наявн. ліцензованої бібліотечної системи (вказати 

назву) 

- 

ХХІ. Фінансові витрати на:  

21.1. Придбання книг - 

21.2. Передплату періодичних видань 13930.01 

21.3. Передплату баз даних - 

21.4. Інші витрати  

ХХІІ. Отримано дари  

22.1. Книг (примірників) 216 

22.2. Книг (на суму) 11845.00 

22.3. ПК та іншої комп. техніки (одиниць) - 

20.4. ПК та іншої комп. техніки (на суму) - 

20.5. Інше (сума)  

ХХІІІ. Персонал бібліотеки (без урахування технічного і 

обслуговуючого персоналу) 

 

23.1. Кількість штатних одиниць 7 

23.2. Загальна к-сть працівників (осіб) бібліотеки 7 

23.3. з них за освітою    (у разі одержання освіти в 

кількох навчальних закладах, рівень освіти 

визначається відповідно до учбового закладу 

вищого рівня, який закінчив працівник) 

 

23.3.1. Повна вища освіта 5 

23.3.1.1. у т.ч. вища спеціальна 3 

23.3.2. Базова вища освіта  

23.3.2.1. у т.ч. базова спеціальна  

23.3.3. Початкова вища освіта (неповна вища) 1 

23.3.3.1. у т.ч. початкова спеціальна  
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23.3.4. Повна загальна середня освіта 1 

23.4. за стажем  

23.4.1. До 3 років 1 

23.4.2. 3-9 років 1 

23.4.3. 10-20 років - 

23.4.4. Понад 20 років 5 

23.4.5. Працюють повний робочий день 5 

ХХІV. Відносні показники  

24.1. Обертаність 2,16 

24.2. Книгозабезпеченість 27 

24.3. Читаність 58,76 

24.4. Відвідуваність 16,6 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ.  

Відділом проводиться робота з підготовки документів для входження «Вісника 

ЛНАМ» у міжнародні науково-метричні бази даних: Вісник вже індексується у Google 

Scholar, публікаціям Вісника  № 27 присвоєно міжнародний цифровий ідентифікатор 

об’єкта індекс DOI, що збільшить облік цитованості наших авторів. Станом на 2016 рік 

«Вісник ЛНАМ» входить в базу Index Copernicus. Ведеться підготовка заявки до BASE - 

Bielefeld Academic Search Engine (для збільшення цитованості наших авторів на 

європейському просторі). Також ведеться підготовка «Вісника ЛНАМ» до входження у 

науково-метричну базу SCOPUS та пошукову платформу Web of Science; Електронний 

варіант Вісника ЛНАМ розміщено в базі «Наукової періодики України» (Національна 

наукова бібліотека імені В.Вернадського).  Інформацію про Вісник ЛНАМ  на офіційному 

сайті адаптовано до вимог МОН України (Наказ №1111 від 17.10. 2012 р.) , створено 

рубрику «Архів номерів» де розміщенні видання  Вісника від 21 випуску до 27 у форматі 

pdf. Цей архів є у відкритому доступі. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwj9vO3e49_IAhVLjCwKHZrDBU0&url=http%3A%2F%2Fwww.base-search.net%2Fabout%2Fen%2F&usg=AFQjCNHUVNDAqYaWXDCA-4fmkkQOFz4D2w&sig2=ShHyhZYIM0BuXHHNu8O5XA&bvm=bv.105841590,d.bGg&cad=rjt
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwj9vO3e49_IAhVLjCwKHZrDBU0&url=http%3A%2F%2Fwww.base-search.net%2Fabout%2Fen%2F&usg=AFQjCNHUVNDAqYaWXDCA-4fmkkQOFz4D2w&sig2=ShHyhZYIM0BuXHHNu8O5XA&bvm=bv.105841590,d.bGg&cad=rjt


 40 

ХІII. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, ЩО 

ВИКОНУЮТЬСЯ НА КАФЕДРАХ У МЕЖАХ РОБОЧОГО ЧАСУ ВИКЛАДАЧІВ 
(коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість). 

 

Упродовж 2016 року співробітники підрозділів ЛНАМ в межах робочого часу 

проводили наукові дослідження та реалізовують програму створення теоретичної бази 

знань з української та світової художньої культури, методології, методики і практики 

викладання мистецьких, мистецтвознавчих, культурологічних дисциплін, проблем 

організації освіти, менеджменту соціокультурної сфери, народного мистецтва та 

промислів, дизайн-освіти, сценографії, монументально-образотворчого, декоративно-

ужиткового мистецтва за регіонами та провідними осередками, висвітлюють ланки та 

концептуальні орієнтири, що забезпечують цілісність мистецтвознавчого та мистецького 

освітнього процесу під керівництвом провідних науковців академії: докторів та 

кандидатів мистецтвознавства, професорів Стельмащук Г.Г., Шмагала Р.Т., Голубця О.М., 

Кравченка Я.О., Яціва Р.М., Мельника І.А., Печенюк Т.Г., Кусько Г.Д., Тканко З.О., Лосик 

М.В. та ін. 

Науковий доробок реалізується шляхом публікації монографій, посібників, статей та 

доповідей у періодичних та монографічних виданнях. Частина відповідного доробку 

втілена в колективному видавничому проекті «Львівська національна академія мистецтв. 

1876 – 1946 – 2016. Особистості. Події. Артефакти», приуроченому 70-літтю з часу 

заснування ЛДІПДМ.  

 Основні тематичні напрямки науково-дослідних робіт, що виконуються на 

кафедрах у межах робочого часу: «Українське образотворче, декоративно-ужиткове 

мистецтво в світовому контексті», «Актуальні питання дизайну та дизайн-освіти в 

Україні», «Технологія художнього скла, художньої кераміки, художнього текстилю», 

«Енциклопедія ЛНАМ» та ін. 

 У 2016 р. Г. Стельмащук стала переможцем премії президента України «Краща 

книга року» («Українські народні головні убори») у номінації «За вагомий внесок 

в українознавство», за наукову монографію про скульптуру Львова автора Ю. Бірюльова 

була присуджено Премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської 

обласної ради в галузі мистецтвознавства і культурології ім. С. Гординського.  

 

 

МОНОГРАФІЇ 

1. Бірюльов Ю.О. Мистецтво львівської сецесії. Видання друге. – Львів: «Центр Європи», 

2016. – 184 с., 385 іл.   

2. Левкович Н.В. Декоративно-ужиткове мистецтво євреїв Східної Галичини ХVІІІ – 

першої третини ХХ ст.: типологія, символіка, художні особливості. Львів: ЛНАМ, 2016. – 

506 с. 

3. Студницька М.Р., Студницький Р.О. Церкви Галичини кінця ХІХ - першої третини ХХ 

століття: художній образ храму. Львів: ЛНАМ, 2016. – 252 с. 
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ХУДОЖНІ ВИДАННЯ 

 

1. Замки України (малюнки Наполеона Орди середини ХІХ ст..). Із серії «Культурна 

спадщина українців» (вступна стаття Кравченко Я.О.) К.: Майстер Книг. – 2016. –  204 с., 

32 іл. 

2. Косів Р.Р. Ікони «Спас – Виноградна Лоза» зі збірки Національного музею у Львові 

імені Андрея Шептицького. – Львів : Національний музей у Львові імені Андрея 

Шептицького; Свічадо, 2016. – 88 с., іл. – Резюме англ. – (Серія «Від Тайної вечері до 

Воскресіння»: у 5 кн.) 

 

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 

 

1. Вісник ЛНАМ. – 2016. – Вип. 28. – 360 с. 
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ХIV.  РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕНЬ  
 

Оновити дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного 

виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою: 

 

№ 

з/п 

Назва приладу 

(українською мовою та 

мовою оригіналу) і 

його марка, фірма- 

виробник, країна 

походження 

Обгрунтування потреби 

закупівлі приладу 

(обладнання) в розрізі  

наукової тематики, що 

виконується ВНЗ/науковою 

установою  

Вартість,  

дол. США 

або євро  

Вартість,  

тис. 

гривень 

1 2 3 4 5 

1. Ризограф RZ 970 -. 

RISO 

Японія 

Для фахових ваківських   

видань, які документують 

всі форми діяльності 

науково-дослідного сектора 

та ЛНАМ і популяризують 

здобутки в Україні і за 

кордоном 

14450 $ - 

14600 $ 

375 000 

грн. 
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                                   XV. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 
 

Науково-дослідна діяльність НДС та інших структурних підрозділів ЛНАМ у 2016 

р. була позначена динамічними процесами документації національної культурної 

спадщини, вироблення наукової методології щодо інтерпретації сучасних мистецьких 

явищ, вивчення естетичної природи матеріалів скла, кераміки, текстилю, дерева, металу, 

пігментів, основ композиції та ін. В теоретичній площині продовжено розробку питань 

вивчення українських культурно-мистецьких феноменів в історичній динаміці. Кожним 

новим результатом наукових досліджень ЛНАМ формується програма створення 

фундаментальної джерельної теоретичної бази знань з української та світової художньої 

культури. На сьогодні сформована широка інформативна основа для вивчення теорії, 

методології, методики і практики викладання мистецьких, мистецтвознавчих, 

культурологічних дисциплін. Як одна з позитивних тенденцій – робота над антологіями та 

довідниковими виданнями з творчих галузей, які відповідають специфіці ЛНАМ. На 

конкурс у МОН України була представлена вдосконалена редакція проекту «Цифрова 

енциклопедія художньої культури і мистецтва України: від Середньовіччя до модерну». 

Продовжувалась робота над Енциклопедією ЛНАМ, вивченням різних етапів історії 

навчального закладу. Частина матеріалів опублікована у виданні «Львівська національна 

академія мистецтв. 1876 – 1946 – 2016. Особистості. Події. Артефакти». 

Фундаментальні і прикладні дослідження виконуються при Науково-дослідному 

секторі як структурному підрозділі ЛНАМ, фінансуються з бюджету МОН України. В 

цьому факті ми відчуваємо реальну підтримку науки в закладах освіти з боку профільного 

Міністерства. Натомість результати проведених досліджень можуть апробуватися в 

значно більшій кількості науково-творчих продуктів, які вимагають кращих можливостей 

фінансування. Мистецька специфіка нашого навчального закладу, праця в ньому 

визначних творчих індивідуальностей, реальні досягнення педагогів, науковців, аспірантів 

і студентів ЛНАМ в різних галузях освітньої, наукової і творчої діяльності, на жаль, не 

завжди можуть бути оцінені за уніфікованими звітними документами. Тому й надалі 

існують труднощі в фінансуванні публікації результатів досліджень, через що ЛНАМ 

шукає способи для опублікування найбільш значимих наукових робіт з позабюджетних 

коштів. Зберігається стабільність реалізації ЛНАМ цільових комплексних реставраційно-

консерваційних робіт. У 2016 році знайдені додаткові джерела фінансування науково-

дослідних робіт за рахунок госпдоговірної тематики, що дозволило суттєво розширити 

тематичний спектр робіт, враховуючи великий професійний потенціал та унікальність 

фахових компетентностей працівників НДС, педагогів і науковців ЛНАМ.  
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Додаток №1 до розділу ХІІІ 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА 

КАФЕДРАХ У МЕЖАХ РОБОЧОГО ЧАСУ ВИКЛАДАЧІВ 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ, ТВОРЧИХ СИМПОЗІУМАХ 

 

КАФЕДРА ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ 

Косів В.М. – Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

мистецтвознавства: виклики ХХІ століття» (Харківська державна академія дизайну і 

мистецтв. Харків, жовтень 2016 р.). – Доповідь: «Графічний дизайн і дизайнери в 

українській діаспорі 1945—1989: професійні практики та суспільні контексти». 

– Участь у Міжнародній науковій конференції «ЛНАМ та етапи формування професійної 

мистецької освіти в Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» 

(Львів, листопад 2016 р.). – Доповідь: «Радянська Україна та українська діаспора в 

стилістиці ОП-АРТ: абстрактний вираз національної ідентичності у графічному дизайні 

70-х». 

– Участь у Міжнародній науковій конференції «Association for Slavic, East European and 

Eurasian Studies (ASEEES), International Association for the Humanities (MAG) – Summer 

Convention “Images of the Other” (Ukrainian Catholic University. Lviv, June 2016). – 

Доповідь: «“Poisoned” with the West: Popular Music Posters from Soviet Ukraine». 

– Участь у науковому семінарі «Open Seminar in Ukrainian Studies» (Harvard University, 

Cambridge, MA. February 2016). – Доповідь: «Visual Representation of a Dream: Ukrainian 

Identity in Graphic Design of the USSR and the Diaspora». 

– Участь у науковому семінарі «Open Seminar for faculty and graduate students» (The 

University of Southern California, Los Angeles. March 2016). – Доповідь: «Socialist Realism 

and Western Modernism in Soviet Posters from the 1960s to the 1980s». 

– Участь у науковому семінарі «Open Seminar for faculty and students» (Harriman Institute, 

Columbia University in the City of New York. April 2016). – Доповідь: «Images from 

Imagination: Ukrainian Identity in Graphic Design of the USSR and Diaspora, 1945-1989». 

– Участь у науковому семінарі для кафедри Історії і теорії мистецтва та кафедри 

Графічного дизайну ЛНАМ (Львів, листопад 2016). – Доповідь: «Стилістика національної 

ідентичності у графічному дизайні другої половини ХХ ст.». 

Новоженець-Гаврилів Г. – Участь у Міжнародній науковій конференції «ЛНАМ та етапи 

формування професійної мистецької освіти в Україні: національна специфіка, європейська 
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парадигма розвитку» (Львів, листопад 2016 р.). – Доповідь: «Особливості українських 

художньо-освітніх центрів: Берлін (1910- 1939 рр.), Мюнхен (1910-2016 рр.)».  

Татарина А. – Участь у науково-теоретичній конференції професорсько-викладацького 

складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Суспільно-культурний вимір творчості: актуальна 

форма та больові точки життя нації» (Львів, 21 квітня 2016 р.). – Доповідь:  

«Швейцарський панк: переосмислення відношень між зображенням та текстом в 

журнальному дизайні». 

Коваль А. – Участь у науково-теоретичній конференції професорсько-викладацького 

складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Суспільно-культурний вимір творчості: актуальна 

форма та больові точки життя нації» (Львів, 21 квітня 2016 р.). – Доповідь: «Образ Мойсея 

у творчості Івана Франка та Корнила Устияновича: поетико-візуальна рецепція». 

– Участь у Міжнародній науковій конференції «ЛНАМ та етапи формування професійної 

мистецької освіти в Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» 

(Львів, листопад 2016 р.). – Доповідь: «період у творчості Корнила Устияновича: 

культурно-мистецькі впливи». 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ 

Шафран М. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 17 листопада 

2016 р.). – Доповідь: «Громадські інтер’єри в історичних спорудах Львова: проблеми 

реконструкції» 

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ КОСТЮМУ 

Тканко З.О. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 

2016 р.). – Доповідь: «Львівська школа моделювання: культурні, часові і геополітичні 

виклики» 

Федина О.Я. – Участь у  науково-теоретичній конференції ЛНАМ «Духовно-моральні 

цінності епохи в еквіваленті естетичної творчості: історія і сучасність» (Львів, 21 квітня 

2016 р.). – Доповідь: «Динаміка формотворення української опанчі: знак і образ» 

 – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська національна 

академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: 

національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16–17 листопада 2016 

р.). – Доповідь: «Традиційний верхній одяг українців: Засади формотворення» 
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Зубченко Г.В. – Участь у  науково-теоретичній конференції ЛНАМ «Духовно-моральні 

цінності епохи в еквіваленті естетичної творчості: історія і сучасність» (Львів, 21 квітня 

2016 р.). – Доповідь: «Еволюція оп-арту» 

Грицюк І.Й. – Участь у Другій міжнародній науково-практичній конференції  «Сестри по 

обидва береги Збруча: історичний досвід жіноцтва Галичини та Наддніпрянщини» (Львів, 

19-20 травня 2016 р.). – Доповідь: «Творення сучасної української моди молодими 

дизайнерами-випускниками  Львівської національної академії мистецтв»  

– Участь у науковій конференції «Школа художніх традицій. Діалог поколінь» (Львів, 28 

жовтня 2016 р.). – Доповідь: «Художня творчість і громадянська позиція Стефанії 

Шабатури» 

– Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська національна 

академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: 

національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16–17 листопада 2016 

р.). – Доповідь: «Багатогранна творчість Стефанії Шабатури»  

– Участь у І Міжнародному науковому форумі «Українська жінка у національному та 

глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє» (Дрогобич, 24-25 листопада 2016 р.). 

– Доповідь: «Авторські колекції 2012-2016 рр. бренду Mykytyuk & Jacentyuk» 

Дмитренко А.О. – Участь у  науково-теоретичній конференції ЛНАМ «Духовно-моральні 

цінності епохи в еквіваленті естетичної творчості: історія і сучасність» (Львів, 21 квітня 

2016 р.). – Доповідь: «Театральний костюм у творчості А. Пронашко:Львівський період 

(1932-1933 рр.)» 

 

КАФЕДРА ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТИЛЮ  

Кусько Г.Д. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 

2016 р.). – Доповідь: «Стратегічні напрямки дипломного проектування на факультеті 

ДПМ ЛНАМ у 2016 р.» 

Шульга З.О. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 

2016 р.). – Доповідь: «Текстиль як зброя»  

Цуркан К. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 
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2016 р.). – Доповідь: «70 років кафедрі художнього текстилю ЛНАМ (основні етапи 

розвитку)» 

 

КАФЕДРА ХУДОЖНЬОГО СКЛА  

Лосик М.В. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 

2016 р.). – Доповідь: «Дослідження технології виготовлення середньовічної кераміки(за 

матеріалами археологічних знахідок)» 

Бокотей М.А. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 

2016 р.). – Доповідь: «10 Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові: підсумки» 

 

КАФЕДРА ХУДОЖНЬОГО ДЕРЕВА 

Мартинюк С. – Участь у науково-практичній конференції ЛНАМ «Духовно-моральні 

цінності епохи в еквіваленті естетичної творчості: історія і сучасність» (Львів, 21 квітня 

2016 р.). – Доповідь: «Стежка І. Франка у с. Нагуєвичах. До історії створення» 

– Участь у науково-практичній конференції «Вікова спадщина традиційних художніх 

ремесел Яворівщини» (Івано-Франкове, 2016). – Доповідь: «Реконструкція Стежки 

І.Я.Франка в Музеї-садибі с. Нагуєвичі»                     

 

КАФЕДРА РЕСТАВРАЦІЇ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА 

Откович Т.М. – Участь у  Х міжнародній науково-практичній конференції «Дослідження, 

консервація, реставрація рухомих пам’яток історії та культури: традиції, інновації» м. 

Київ. 24–27 травня 2016 р. Національний науково-дослідний реставраційний центр 

України. – Доповідь: «Реставрація великоформатних багаточастинних іконописних 

комплексів (іконостасів, вівтарів) з досвіду роботи Львівської філії ННДРЦУ». 

Откович Т.М. – Участь у міжнародній науково-практичній конференції  «Музеї та 

реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. 

м. Київ. 9-10 червня 2016 р. Національний Києво-Печерський історико-культурний 

заповідник – Доповідь: «Реставраційна освіта та реставраційна справа у Львові та Західній 

Україні. Історія, проблеми та перспективи». 
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КАФЕДРА МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЇ СКУЛЬПТУРИ 

Гончарук О.В. – Участь у  науково-практичній конференції ЛНАМ «Духовно-моральні 

цінності епохи в еквіваленті естетичної творчості: історія і сучасність» (Львів, 21 квітня 

2016 р.). – Доповідь: «Портрет у творчості Василя Одрехівського: специфіка художньо-

образних вирішень» 

– Участь у Міжнародній  науково-теоретичній конференції професорсько-викладацького 

складу ХДАДМ (Харків, 15.02.2016 р.). – Доповідь: «Портретна скульптура Львова  

початку ХХІ ст.» 

– Участь у ХІІ міжнародній науково-практичній конференції професорсько-викладацького 

складу (Рівне, 2016 р.). – Доповідь: «Образно-змістова структура та засоби композиційно-

пластичної виразності в портретах 60-п.п. 80-х рр.. ХХ ст.»  

Боднар П.М. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 

2016 р.). – Доповідь: «До проблеми ідентичності львівського скульптора Гартмана Вітвера 

у світлі нових знахідок» 

 

КАФЕДРА МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ЖИВОПИСУ 

Дьерке Г.Г. – Участь у науково-практичній конференції ЛНАМ «Духовно-моральні 

цінності епохи в еквіваленті естетичної творчості: історія і сучасність» (Львів, 21 квітня 

2016 р.). – Доповідь: «Фольклорний хронотоп та особливості композиційної побудови 

тематичних полотен Володимира Микити» 

– Участь у IХ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих 

науковців (Рівненський державний гуманітарний університет, 18 травня 2016 року). – 

Доповідь: «Еволюція закарпатської художньої школи у регіональному історико-

мистецтвознавчому дискурсі межі ХХ – ХХІ ст.» 

– Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська національна 

академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: 

національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16–17 листопада 2016 

р.). – Доповідь: «Архетип межі у творчості Володимира Микити другої половини 1970-х – 

1990-х рр.» 
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– Участь ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Культурний вектор розвитку 

України початку ХХІ століття: реалії і перспективи» (Рівненський державний 

гуманітарний університет, 10–11 листопада 2016 р.). – Доповідь: «Художньо-стильові 

особливості пейзажів Володимира Микити другої половини 1950–1960-х рр.» 

– Участь у Четвертих наукових читаннях пам’яті академіка Платона Білецького (Київ, 26 

листопада 2016 р.). – Доповідь: «Федір Манайло та Володимир Микита: аспекти 

спадкоємності художньої традиції» 

Бенях Н.М. – Участь у Науково-теоретичній конференції професорсько-викладацького 

складу,  аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Духовно-моральні цінності епохи в еквіваленті 

естетичної творчості: історія і сучасність» (Львів, 21 квітня 2016 р.). – Доповідь: «Сучасне 

українське мистецтвознавство у міжнародних вимірах наукових публікацій: проблеми і 

протиріччя» 

Якимова О.О. – Участь у Науково-теоретичній конференції професорсько-викладацького 

складу,  аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Духовно-моральні цінності епохи в еквіваленті 

естетичної творчості: історія і сучасність» (Львів, 21 квітня 2016 р.). – Доповідь: 

«Типологічний розподіл зображення Людини у монументальному храмовому мистецтві 

Східної Галичини першої третини ХХ ст.» 

– Участь у Всеукраїнській науковій конференції «Ювілей НАОМА: шлях розвитку 

українського мистецтвознавства (до 130-річчя від дня народження Г. Нарбута) (Київ, 22 

квітня 2016 р.). – Доповідь: «Сепукральна пластика Східної Галичини першої третини ХХ 

ст.: образ людини» 

– Участь у ІХ Міжнародної наукової конференції  «ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ В СИТУАЦІЇ СУЧАСНОГО ДІАЛОГУ КУЛЬТУР» (Національний 

університет «Острозька Академія». 20-21 травня 2016 р.) – Доповідь: «Військові 

поховання та меморіали Першої  світової війни як джерело патріотизму та національної 

ідентичності: культурно-мистецький вираз» 

– Участь у  Міжнародній науково-практичній конференції «ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ» 

(Закарпатський художній інститут, 17-19 травня 2016 р.). – Доповідь: «Особливості 

типологічного розподілу образів людини у монументальному мистецтві Східної Галичини 

першої третини ХХ ст.» 

– Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська національна 

академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: 

національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Київ, 16-17 листопада 2016 р.). 
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– Доповідь: «Історичне та філософське підґрунтя формування особистості митця на 

кафедрі монументального живопису Львівської національної академії мистецтв» 

Гах І. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська національна 

академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: 

національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 2016 

р.). – Доповідь: «Творчість Лева Ґеца в контексті розвитку образотворчої культури першої 

половини ХХ ст..» 

 

КАФЕДРА САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

Василик Р.Я. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній  конференції «Сакральне 

мистецтво. Традиції новації і перспективи.» Лодзька Політехніка. Інститут архітектури 

Взорніцтва. Лодзь, 22 березня 2016 р.  

Косів Р.Р. – Участь у XXVІІ сесії Наукового товариства Шевченка. Пленарне засідання 

Комісії образотворчого та прикладного мистецтва та Інституту колекціонерства 

мистецьких пам’яток при НТШ. Інститут народознавства НАН України, Львів 16 березня 

2016 р. – Доповідь: «Ікона триликої Пресвятої Трійці початку XVIІІ ст. у збірці НМЛ».  

– Участь у Наукових читаннях «Іларіон Свєнціцький: музейна спадщина й сучасність» (до 

140-річчя від дня народження Іларіона Семеновича Свєнціцького (1876–1956). 

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, Львів 8 квітня 2016 р. – 

Доповідь:  «Колекція орельців, привезена Іларіоном Свєнціцьким до Національного музею 

у Львові». 

– Участь у Науково-теоретичній конференції професорсько-викладацького складу, 

аспірантів і здобувачів Львівської національної академії мистецтв. Львів, 21 квітня 2016 р. 

– Доповідь: «Древо Єсеєве» в західноукраїнському іконописі на полотні другої пол. XVII 

cт. » 

– Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська національна 

академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: 

національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 2016 

р.). –  Доповідь: «Образ Богородиці Матері Милосердя на двох полотнах др. пол. XVII cт. 

Із церков у Старій Солі та Словіті на Львівщині: порівняння іконографії» 

Бакович О.П. – Участь у ХХVІ  міжнародній науковій конференції «Історія релігій в 

Україні», м. Львів, 24-26 травня 2016 року, що проводять Інститут релігієзнавства – філія 

Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Інституту української археографії 

та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства 

Інституту філософії НАН України імені Г. Сковороди, Львівський регіональний інститут 
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державного управління Національної Академії державного управління при Президентові 

України, Український католицький університет, гуманітарний факультет. – Доповідь: 

«Царські та дияконські врата іконостасу церкви Різдва Христового села Козівка 

Козівського р-ну Тернопільської обл.» 

– Участь у Науково-теоретичній конференції професорського-викладацького складу,  

аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Духовно-моральні цінності епохи в еквіваленті естетичної 

творчості: історія і сучасність» (Львів, 21 квітня 2016 р.). – Доповідь: «Облаштування 

храму ХІХ ст. Успіння Пресвятої Богородиці м. Козови Тернопільської області». 

– Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська національна 

академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: 

національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 2016 

р.). – Доповідь: «Ікона Тайна вечеря з с. Новосілка Підгаєцького району Тернопільської 

обл. Іконографічні особливості» 

Зятик Б.М. – Участь у Науково-теоретичній конференції професорсько-викладацького 

складу, аспірантів і здобувачів Львівської національної академії мистецтв (Львів, 21 

квітня 2016 р.). – Доповідь: «Поліхромія храмів Львова 1990-2015-х років. Стилістичні та 

іконографічні особливості» 

– Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська національна 

академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: 

національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 2016 

р.). – Доповідь: «Поліхромії храмів Львівщини 1990-2015 рр. виконані під впливом 

стилістики модернізму». 

 

КАФЕДРА АКАДЕМІЧНОГО ЖИВОПИСУ 

Ткачук І. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 

2016 р.). – Доповідь: «Принцип зворотного зв’язку в системі «митець – живописний твір – 

реципієнт» 

 

КАФЕДРА АКАДЕМІЧНОГО РИСУНКУ 

Гарбуз Р. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 

2016 р.). – Доповідь: «Новатор-педагог Зеновій Флінта (спогади про вчителя)» 
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КАФЕДРА ІСТОРІЇ І ТЕОРІЇ МИСТЕЦТВА 

Стельмащук Г.Г. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 

2016 р.). – Доповідь: «Творчість української мисткині діаспори Надії Сомко: Матерія і 

Дух» 

Шмагало Р.Т. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 

2016 р.). – Доповідь: «Історичні візи Художньо-промислової школи у Львові у контексті 

розвитку світової мистецької освіти др. пол. ХІХ-ХХ ст..» 

Кравченко Я.О. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 

2016 р.). – Доповідь: «Бойчукіст Охрім Кравченко і Львівський інститут прикладного та 

декоративного мистецтва: «За браком годин – звільнити» 

– Участь у Науково-теоретичній конференції професорсько-викладацького складу, 

аспірантів і здобувачів Львівської національної академії мистецтв (Львів, 21 квітня 2016 

р.). – Доповідь: «Мистецтвознавчі практики студентів кафедри історії та теорії мистецтва 

ЛНАМ (1992 – 2016)» 

Костюк І.В. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 

2016 р.). – Доповідь: «Міф як концепт культури ХХ століття у науковому дискурсі 

міфокритики» 

Лупій С.П. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 

2016 р.). – Доповідь: «Олег Чарновський – вчений і педагог» 

Бадяк В.П. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 

2016 р.). – Доповідь: «Становлення Львівської скульптурної школи» 
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Хорунжа Г.В. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 

2016 р.). – Доповідь: «Творчість Миколи Кумановського у контексті львівських 

мистецьких практик 1970-х років» 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ МИСТЕЦТВА 

Шпирало-Запоточна Л.Р. – Участь у Науково-теоретичній конференції професорсько-

викладацького складу, аспірантів і здобувачів Львівської національної академії мистецтв 

(Львів, 21 квітня 2016 р.). – Доповідь: «Кураторські проекти в культурно-мистецькому 

просторі Львова кінця 1980-х – 1990-х років» 

– Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська національна 

академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: 

національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 2016 

р.). – Доповідь: «Культура в координатах глобалізованого інформаційного суспільства» 

– Участь у Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди 15-річчя заснування 

кафедри українознавства «Сучасна українська нація: мова, історія, культура». – Доповідь: 

«Україна і Шевченко: трансформація образу в культурно-мистецьких практиках кінця ХХ 

початку ХХІ століття» 

– Участь у науково-практичній конференції (Харків, 20-21 травня 2016 р.). – Доповідь: 

«Спадкоємність традицій малярства на склі: світоглядний аспект» 

Гаюк І.Я. – Участь у 2-й Міжнародній науковій конференції «Arts of  Armenian Diaspora», 

(Gdansk, June 16-18, 2016). – Доповідь: «The unknown about well-known: the question of 

attribution of some Armenian wonder-working icons from a Сathedral of Assumption of the 

Holy Virgin in Lviv» 

– Участь у Міжнародній науковій конференції до 90-річчя від дня народження Ярослава 

Дашкевича «Україна – Європа – Схід: проблеми та перспективи сучасної 

гуманітаристики» (Львів, 13-14 грудня 2016 р.).  – Доповідь: «Історичний контекст та 

особливості формування музею Вірменської культури у Львові» 

Дацко О.І. – Участь у IV Міжнародній науковій конференції «Актуальные вопросы 

современной экономической науки» (Астрахань, 19-20 апреля 2016 р.). – Доповідь: 

«Возможности для трансформации художественного образования в современном мире»  

Миколюк Н.Н. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 
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2016 р.). – Доповідь: «Віденська школа мистецтвознавства: новаторська методологія на 

зламі століть» 

Гринда Б.І. – Участь у Науково-теоретичній конференції професорсько-викладацького 

складу, аспірантів і здобувачів Львівської національної академії мистецтв (Львів, 21 

квітня 2016 р.). – Доповідь: «Візуальна наративність готичної книги: зображати минуле, 

бачити теперішнє» 

– Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Мистецька культура: історія, 

теорія, методологія» (Львів, 25 листопада 2016 р.). – Доповідь: «Дивитись, бачити і 

розуміти: візуальна мова середньовічної образної символіки»  

– Участь у Семіотичному семінарі при Науковому товаристві ім. Шевченка. Комісія 

семіотики соціально-культурних процесів (Національний університет ім. Франка, кафедра 

філософії, 24 березня, 2016 р.). – Доповідь: «Образ влади і правителя в середньовічній 

символічній образності» 

– Участь у Міжнародному науковому конгресі «Annual International Convention of 

Association  f or  Slavic, East  European  and  Eurasian  Studies (ASEEES), International  

Association  for  the  Humanities  (MAG) «Images of the Other» (Lviv, 2016, June, 26-June, 

28). – Доповідь: «Strange» Worlds: Representations of the ‘Other’ in Medieval Artistic 

Tradition» [‘Чужі’ світи: репрезентації ‘іншого’ в середньовічній образотворчій традиції] 

Скринник-Миська Д.М. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції 

«Мистецька культура: історія, теорія, методологія» (Львів, 25 листопада 2016 р.). – 

Доповідь: «Критичне переосмислення дисципліни «Історія мистецтва»: західний досвід» 

– Участь у Науково-теоретичній конференції професорсько-викладацького складу, 

аспірантів і здобувачів Львівської національної академії мистецтв (Львів, 21 квітня 2016 

р.). – Доповідь: «Нова історія мистецтва у плюралістичній парадигмі постмодерну» 

 

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК 

Покотило Г.М. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 

2016 р.). – Доповідь: «Морально-естетичні засади формування митця» 

Олінкевич В. – Участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку» (Львів, 16-17 листопада 

2016 р.). – Доповідь: «Категорія Suprema у творчості Казимира Малевича» 

 



 55 

НАУКОВА РОБОТА В МЕЖАХ РОБОЧОГО ЧАСУ 

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ІСТОРІЇ І ТЕОРІЇ МИСТЕЦТВА 

№ 

п/п 

Назва  роботи Автор  Вихідні дані (місце, рік видання, № 

журналу, кількість сторінок) 

1 Замки України (малюнки 

Наполеона Орди середини 

ХІХ ст..). Із серії «Культурна 

спадщина українців» (вступна 

стаття) 

Кравченко 

Я.О. 

К.: Майстер Книг. – 2016. –  204 с., 

32 іл. 

2 Бойчукіст Охрім Кравченко і 

Львівський інститут 

прикладного та 

декоративного мистецтва: «За 

браком годин – звільнити» 

Кравченко 

Я.О. 

Львівська національна академія 

мистецтв та етапи формування 

професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, 

європейська парадигма розвитку. 

Міжнародна науково-теоретична 

конференція присвячена 70-й 

річниці Львівської національної 

академії мистецтва та 140-й 

річниці з часу заснування 

професійної мистецької освіти у 

Львові. 16 – 17 листопада 2016 р. 

Тези доповідей і повідомлень. – 

Львів: ЛНАМ. – 2016. – С. 11 – 13. 

3 Мистецтвознавчі практики 

студентів кафедри історії та 

теорії мистецтва ЛНАМ (1992 

– 2016) 

Кравченко 

Я.О. 

Львівська національна академія 

мистецтв та етапи формування 

професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, 

європейська парадигма розвитку. 

Міжнародна науково-теоретична 

конференція присвячена 70-й 

річниці Львівської національної 

академії мистецтва та 140-й 

річниці з часу заснування 

професійної мистецької освіти у 

Львові. 16 – 17 листопада 2016 р. 

Тези доповідей і повідомлень. – 

Львів: ЛНАМ. – 2016. – С. 19 – 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4 Правовий статус жінок 

України ХІХ –ХХ ст.: 

формальність та реальність 

Рибак О.З. Друга міжнародна науково-

практична конференція. «Сестри 

по обидва береги Збруча: 

історичний досвід жіноцтва 

Галичини та Наддніпрянщини» 

(Львів, 19-20 травня 2016 р.). 



 56 

 

 

 

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ КОСТЮМУ 

Матеріали конференції. – Львів: 

«Сполом». – С. 20–23 

5 Український вимір 

медієвістики Якима Запаска 

Рибак О.З. Вісник ЛНАМ (прийнято до друку) 

6 «Декоративно-ужиткове 

мистецтво євреїв Східної 

Галичини ХVІІІ – першої 

третини ХХ ст.: типологія, 

символіка, художні 

особливості» 

Левкович Н.В. Львів: ЛНАМ, 2016. – 506 с. 

7 Церкви Галичини кінця ХІХ - 

першої третини ХХ століття: 

художній образ храму 

Студницька 

М.Р. 

(у 

співавторстві з 

Студницьким 

Р.О.) 

Львів: ЛНАМ, 2016. – 252 с. 

8 Міф як концепт культури ХХ 

століття у науковому дискурсі 

міфокритики 

Костюк І.В. Вісник ЛНАМ (прийнято до друку) 

№ 

п/п 

Назва  роботи Автор  Вихідні дані (місце, рік видання, 

№ журналу, кількість сторінок) 

1 Творення сучасної української 

моди молодими дизайнерами-

випускниками  Львівської 

національної академії мистецтв 

Грицюк І.Й.  

 

Матеріали Другої міжнародної 

науково-практичної конференції  

«Сестри по обидва береги 

Збруча: історичний досвід 

жіноцтва Галичини та 

Наддніпрянщини». – Львів: 

Сполом, 2016. – С.138-140 

2 Багатогранна творчість Стефанії 

Шабатури 

Грицюк І.Й.  

 

Тези доповідей і повідомлень 

Міжнародної науково-
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теоретичної конференції, 

присвяченої 70-й річниці 

Львівської національної академії 

мистецтв та 140-й річниці з часу 

заснування професійної 

мистецької освіти у Львові. – 

Львів: ЛНАМ, 2016. – С.32. 

3 Авторські колекції 2012-2016 рр. 

бренду Mykytyuk & Jacentyuk 

Грицюк І.Й.  

 

Збірник матеріалів І 

Міжнародного наукового форуму 

«Українська жінка у 

національному та глобальному 

просторі: історія, сучасність, 

майбутнє». – Дрогобич: ДДПУ 

імені Івана Франка, 2016. – 

С.178-179 

4 Театральний костюм у творчості 

А. Пронашко:львівський період 

(1932-1933 рр.) 

Дмитренко 

А.О.  

 

Духовно-моральні цінності епохи 

в еквіваленті естетичної 

творчості:історія і 

сучасність:тези  доповідей і 

повідомлень професор.-виклад. 

складу ЛНАМ. – Львів: ЛНАМ, 

2016. – с.29-32 

№ 

п/п 

Назва  роботи Автор  Вихідні дані (місце, рік 

видання, № журналу, 

кількість сторінок) 

1 «Український» дизайн 

«Українського календаря» як 

візуалізація національної 

ідентичності українців Польщі 

Косів В.М. STUDIA UKRAINICA 

VARSOVIENSIA: Uniwersytet 

Warszawski. Katedra 

Ukrainistyki. Nr 4. – Warszawa, 

2016. 

2 Народний костюм як вияв 

української ідентичності у 

графічному дизайні УРСР та 

Косів В.М. Новини з Академії – Нью-

Йорк: Українська Вільна 

Академія Наук у США, 2016. 
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діаспори (1945—1989) – Ч. 40. 

3 Заборонене – легально! Західний 

модернізм у плакаті Радянської 

України 70—80-х років 

Косів В.М. Наукове Товариство ім. 

Шевченка в Нью-Йорку.– 

URL:http://www.shevchenko.or

g/users/shevchenkocgi/webdata

_news.cgi?fid=1445958937&qu

er=pagenum%3D6%26cgifuncti

on%3DSearch&cgifunction=for

m 

4 Poisoned With the West: Popular Music 

Posters from Soviet Ukraine Poisoned 

With the West: Popular Music Posters 

from Soviet Ukraine 

Косів В.М. HERITO – Krakow: 

International Cultural Centre, 

2016. – Nr 24 (3). – P. 70-81. 

 

5 Пропозиція щодо національного 

додатку до ДСТУ-Н Б EN 1995-1-

1:2010 Єврокод 5. «Проектування 

дерев'яних конструкцій. Частина 1-1. 

Загальні правила і правила для 

споруд» (EN 1995-1-1:2004, IDT) / 

Демчина Б. Г., Була С. С., Лисюк С. 

А., Пелех А. Б.   

Лисюк С.А. Містобудування та 

територіальне планування: 

Наук.-техн. збірник / Відпов. 

ред. М. М. Осєтрін. – К., 

КНУБА, 2016. – Вип. 61 

(спеціальний). – С. 73-77. 

№ 

п/п 

Назва  роботи Автор  Вихідні дані (місце, рік видання, № 

журналу, кількість сторінок) 

1 Дизайн меблів Галичини 

1920-1930-х рр.: світові 

тенденції та пошук власної 

ідентичності. 

Маковецька 

М.І. 

Вісник Львівської національної 

академії мистецтв. Вип.28. – Львів: 

ЛНАМ. – 2016. – 406 с.:іл. 

2 Мистецтво львівської сецесії  

  

Бірюльов Ю.О. Видання друге. – Львів: «Центр 

Європи», 2016. – 184 с., 385 іл.  

ISBN 966-7022-44-7  Наукове 

видання 

Авторських друк. аркушів – 6,8. 

Умовних друк. аркушів – 20,79.  
3 Львівські митці з родини 

Шапіра 

Бірюльов Ю.О. Львівська національна галерея 

мистецтв ім. Б. Г. Возницького: 

Дослідження і матеріали. Науковий 

збірник. Випуск V: 2016. – Львів: 

Центр Європи, 2016. – С. 111-115.  
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4 Lwowska rzeźba w 

architekturze modernistycznej 

Бірюльов Ю.О. Lwów: miasto, architektura, 

modernizm. – Wrocław: Muzeum 

Architektury we Wrocławiu, 2016. – 

S. 277-299. 

5 Sabaraj Andrij Бірюльов Ю.О. Słownik artrystów polskich i obcych 

w Polsce działajacych (zmarłych 

przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 

graficy. – Tom X: Sa – Się. – 

Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk, 2016. – S. 3-4 

6 Sagnowski Karol Rafał Бірюльов Ю.О. Słownik artrystów polskich i obcych 

w Polsce działajacych (zmarłych 

przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 

graficy. – Tom X: Sa – Się. – 

Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk, 2016. – S. 29-31. 

(współautor Makowska U.) 

7 Sahajdacznyj Jewhen Бірюльов Ю.О. Słownik artrystów polskich i obcych 

w Polsce działajacych (zmarłych 

przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 

graficy. – Tom X: Sa – Się. – 

Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk, 2016. – S. 31-32. 

8 Sawczyński Zygmunt Бірюльов Ю.О. Słownik artrystów polskich i obcych 

w Polsce działajacych (zmarłych 

przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 

graficy. – Tom X: Sa – Się. – 

Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk, 2016. – S. 110. 

9 Schapira Gedeon, Schapira 

Henryk, Schapira Jakub, 

Schapira Salomon 

Бірюльов Ю.О. Słownik artrystów polskich i obcych 

w Polsce działajacych (zmarłych 

przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 

graficy. – Tom X: Sa – Się. – 

Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk, 2016. – S. 125-128. 

10 Schayer-Gorska Maria Бірюльов Ю.О. Słownik artrystów polskich i obcych 

w Polsce działajacych (zmarłych 

przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 

graficy. – Tom X: Sa – Się. – 

Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk, 2016. – S.136-138. 

(współautor Różalska J.). 

11 Schimser Jan, Schimser 

Leopold 

Бірюльов Ю.О. Słownik artrystów polskich i obcych 

w Polsce działajacych (zmarłych 

przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 

graficy. – Tom X: Sa – Się. – 

Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk, 2016. – S. 154-163. 

12 Schindler Aleksander Andrzej Бірюльов Ю.О. Słownik artrystów polskich i obcych 

w Polsce działajacych (zmarłych 

przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 

graficy. – Tom X: Sa – Się. – 

Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej 
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Akademii Nauk, 2016. – S. 168-169. 

13 Schlechter Jakub, Schneiderowa 

Zofia, Schöppl Józef, Schreter 

Amanda 

Бірюльов Ю.О. Słownik artrystów polskich i obcych 

w Polsce działajacych (zmarłych 

przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 

graficy. – Tom X: Sa – Się. – 

Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk, 2016. – S. 172, 218, 

232, 256. 

14 Schrödl Emil Бірюльов Ю.О. Słownik artrystów polskich i obcych 

w Polsce działajacych (zmarłych 

przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 

graficy. – Tom X: Sa – Się. – 

Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk, 2016. – S. 260-261. 

15 Schulz Wilhelm Бірюльов Ю.О. Słownik artrystów polskich i obcych 

w Polsce działajacych (zmarłych 

przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 

graficy. – Tom X: Sa – Się. – 

Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk, 2016. – S. 302-303. 

16 Schworm-Spotowska Maria, 

Seidman Samuel, Selzer 

Henryk, Semkowicz Jan 

Włodzimierz 

Бірюльов Ю.О. Słownik artrystów polskich i obcych 

w Polsce działajacych (zmarłych 

przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 

graficy. – Tom X: Sa – Się. – 

Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk, 2016. – S. 327, 345, 

356-358. 

17 Seniuta Iwan Petro, Senycia 

Wołodomyr, Seńkiw Roman 

Бірюльов Ю.О. Słownik artrystów polskich i obcych 

w Polsce działajacych (zmarłych 

przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 

graficy. – Tom X: Sa – Się. – 

Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk, 2016. – S. 359-361. 

18 Serafin Jan Бірюльов Ю.О. Słownik artrystów polskich i obcych 

w Polsce działajacych (zmarłych 

przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 

graficy. – Tom X: Sa – Się. – 

Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk, 2016. – S. 363-364. 

19 Seredyński Józef, Seredyński 

Leon 

Бірюльов Ю.О. Słownik artrystów polskich i obcych 

w Polsce działajacych (zmarłych 

przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 

graficy. – Tom X: Sa – Się. – 

Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk, 2016. – S. 377-380. 

(współautor Różalska J.). 

20 Setkowicz Adam Franciszek Бірюльов Ю.О. Słownik artrystów polskich i obcych 

w Polsce działajacych (zmarłych 

przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 

graficy. – Tom X: Sa – Się. – 

Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk, 2016. – S. 384-388. 

(współautor Bal I.). 
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21 Seweryn Iwan Бірюльов Ю.О. Słownik artrystów polskich i obcych 

w Polsce działajacych (zmarłych 

przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 

graficy. – Tom X: Sa – Się. – 

Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk, 2016. – S. 388-390. 

22 Sęk Stanisław Бірюльов Ю.О. Słownik artrystów polskich i obcych 

w Polsce działajacych (zmarłych 

przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 

graficy. – Tom X: Sa – Się. – 

Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk, 2016. – S. 398-400. 

- (wspólautor Makowska U.). 

23 Церкви Галичини кінця ХІХ-

першої третини ХХст., 

художній образ храму 

Студницький 

Р.О. (співавтор  

Студницька 

М.Р.) 

Церкви Галичини кінця ХІХ-

першої третини ХХст.,художній 

образ храму / Мар’яна Студницька, 

Ростислав Студницький // Львів: 

ЛНАМ, 2016 

24 Авторство, сюжети та 

технологічні особливості 

стінопису костелу 

св. Миколая у селі Вижняни 

Мельник В.А.  

 

Християнська сакральна традиція: 

віра, духовність, мистецтво. Наук. 

збірник / Львівська православна 

богословська академія Української 

православної церкви Київського 

патріархату.– Львів, 2016. – 

Матеріали ІХ Міжнар. наук. конф. 

№ 

п/п 

Назва  роботи Автор  Вихідні дані (місце, рік видання, № 

журналу, кількість сторінок) 

1 Плюральність форм буття у 

постмодерних інспіраціях 

митця 

Шпирало-

Запоточна Л.Р. 

Михайло Селезінка. Зов істини – 

код міфотворення. Живопис – 

графіка: Альбом / Гол. ред. 

О.Боднар. Т.5. – Львів, 2016. – С. 7-

1 

2 „Україна і Шевченко”: 

трансформація образу в 

культурно-мистецьких 

практиках ХХІ століття 

Шпирало-

Запоточна Л.Р. 

Сучасна українська нація: мова, 

історія, культура Текст: матеріали 

науково-практичної конференція з 

міжнародною участю 16 березня 

2016 р. з нагоди 15-річчя кафедри 

українознавства / Наук. редактори: 

проф. Чопяк В.В., проф. 

Магльований А.В. – Львів: 

Друкарня ЛНМУ імені Данила 

Галицького, 2016. – С. 388-390 

3 Спадкоємність традицій 

малярства на склі: 

світоглядний аспект 

Шпирало-

Запоточна Л.Р. 

Традиційна культура в умовах 

глобалізації: родинні цінності і 

трансляція соціокультурного 

досвіду поколінь. Матеріали 

науково-практичної конференції 

(20-21 травня 2016 року). – Харків: 

„Точка”, 2016. – С. 300-302 
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4 Культура в координатах 

глобалізованого 

інформаційного суспільства 

Шпирало-

Запоточна Л.Р. 

Львівська національна академія 

мистецтв та етапи формування 

професійної мистецької освіти в 

Україні: національна специфіка, 

європейська парадигма розвитку: 

тези доповідей і повідомлень 

міжнародної науково-теоретичної 

конференції. ЛНАМ 16-17 лист. 

2016 р. – Львів: Львівська 

національна академія мистецтв, 

2016. – С. 132-133 

5 До питання історії й 

атрибуції фресок та ікон з 

львівського Вірменського 

кафедрального  собору 

Успіння Пресвятої 

Богородиці 

Гаюк І.Я. Культура України. Збірник 

наукових праць. За загальною 

редакцією В.М. Шейка. Вип. 52. – 

Харьків, ХДАК, 2016. –  С. 285-293 

6 Исторические особенности 

развития армянского 

оружейного дела в Украине 

Гаюк І.Я. Вісник Національної академії 

керівних кадрів культури і 

мистецтв. – К. : Міленіум, 2016. – 

№ 2. – 120 с. - C. 14-18 

7 Специфіка дослідження 

культури вірменської  

діаспори в Україні 

Гаюк І.Я. Мистецтвознавчі записки. Зб. наук. 

праць. – Вип. 29. – К. : Міленіум, 

2016. – 278 с.- C. 154-161 

8 Роль вірменських колоній у 

розвитку південних регіонів 

України 

Гаюк І.Я. Актуальні проблеми історії, теорії 

та практики 

художньої культури : зб. наук. 

праць; вип. ХХХVІ.  

– К. : Міленіум, 2016. – 303 с. – C. 

62-72 

9 The development of Armenian 

jewelry crafts in Ukraine: the 

historical discourse 

Гаюк І.Я. Вісник ЛНАМ. В друці 

 

10 Фотомистецтво і музика: 

психологія взаємовідносин 

різних видів мистецтва 

Пилип’юк В.В. Камерно-інструментальний 

ансамбль: традиції та сучасний 

вимір : тези Міжнар. наук.-практ. 

конференції., 3 груд. 2016 р. / 

Львів. нац. музична акад. ім. М. В. 

Лисенка. – Львів, 2016 

11 Возможности для 

трансформации 

Дацко О.І. VI Международная научная 

конференция "Актуальные 
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художественного 

образования в современном 

мире 

вопросы современной 

экономической науки" (19-20 

апреля 2016 г.). Астрахань, 2016. – 

С.87-92 

12 Social-Economic and Cultural 

Dimensions of National 

Identity in a Global World 

Datsko О. Journal of International Studies / U. 

Shchurko, O. Datsko., Т. Dudáš. -  

Vol. 9, No 3. – 2016 

13 Cultural paradigm of a state 

development in a globalized 

world  

Datsko O., 

Shchurko U.  

Вісник ЛНАМ (Серія 

Культурологія). - №29.- 176с. - С.5-

11 

14 Дивитись, бачити і 

розуміти: візуальна мова 

середньовічної образної 

символіки 

Гринда Б.І. Мистецька культура: історія, 

теорія, методологія: тези доповідей 

Міжнар. наук. конф. (25 листоп. 

2016) / НАН України, ЛННБ 

України ім. В.Стефаника, ІН-т 

досліджень бібліотечних музейних 

ресурсів, Музично-меморіальний 

музей С.Крушельницької у Львові; 

ред-упоряд.: О.Осадця, 

В.Пасічник; відп. Ред. 

Л.В.Сніцарчук. – Львів: Растр-7, 

2016., 160 ст. – С. 32 – 36 

15 Medieval Supernatural in the 

Mirror of Illuminated 

Manuscripts’ Artistic 

Tradition   

Hrynda B. Limits of Christianity. – Warsaw, 

2016. – in publishing process 

16 ‘Strange’ Worlds: 

Representation of the ‘Other’ 

in Medieval Artistic 

Tradition’ 

Hrynda B. Midium Aevum series. – Warsaw, 

2016. – in publishing process. 

 

17 Становлення структур 

громадянського суспільства 

в Україні: друга половина 

ХVІ – ХІХ століття 

Панфілова Т.О. Studia Europea Gnesdnensia № 13 // 

Gnieznienskie studia europejskie. – 

W-wo Poznan-Gniezno, 2016: 

Wydawnictwo Poznanskiego 

towarzystwa nauk / Pod. Red. 

L.Mroziewich. – 406с. – 323-341 

18 Українське греко-

католицьке духовенство і 

церква у формуванні й 

діяльності структур 

Панфілова Т.О. Науковий збірник Інституту 

релігієзнавства – філії Львівського 

музею історії релігії. – Вип. ХХVІІ. 

– Ч.1. – Львів, 2016. – С.409-424. 
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громадянського суспільства 

Східної Галичини кінця ХІХ 

– початку ХХ століття. 

Історія релігій в Україні 

19 Альтернативне мистецтво 

Львова 1960-1980-х рр.:                 

шляхи його інтеграції у 

світовий контекст 

модернізму 

Мисюга Б.В. Матеріали ІІІ-го Міжнародного 

конгресу «Етнодизайн у контексті 

українського національного 

відродження та європейської 

інтеграції», Полтава, 2016. – С. 45-

49 

20 Аналітична естетика як 

світоглядне підґрунтя 

сучасного мистецтва 

Скринник-

Миська Д.М. 

Вісник Львівської національної 

академії мистецтв. – Вип. 28. – 

Львів, 2016. – С. 80–93 

21 Критичне переосмислення 

дисципліни «Історія 

мистецтва»: західний досвід 

Скринник-

Миська Д.М. 

Мистецька культура: історія, 

теорія, методологія: тези доповідей 

Міжнар. наук. конф. (Львів, 25 

листоп. 2016 р.) / НАН України, 

ЛННБ України ім. В.Стефаника, 

ІН-т досліджень бібліотечних 

музейних ресурсів, Музично-

меморіальний музей 

С.Крушельницької у Львові ; ред-

упоряд.: О.Осадця, В.Пасічник ; 

відп. Ред. Л.В.Сніцарчук. – Львів, 

2016. – С. 67-69 

22 Нова історія мистецтва у 

плюралістичній парадигмі 

постмодерну 

Скринник-

Миська Д.М. 

Духовно-моральні цінності епохи в 

еквіваленті естетичної творчості: 

історія і сучасність: тези доповідей 

і повідомлень Науково-теоретичної 

конференції професорсько-

викладацького складу, аспірантів і 

здобувачів ЛНА. Львів, 21 квітня 

2016 р. - Львів: Львівська 

національна академія мистецтв, 

2016. - С. 4 - 5 
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НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

№ 

з.п. 

Назва роботи Автор Вихідні дані 
 

2. Стаття «Для мене загадка, звідки 

він знав тонкощі малярства» 
Василик Р.Я. «Незламний воїн 

Христовий»: літературно- 

документальне видання. - 

Івано-Франківськ: Місто НВ, 

2016. - 288с., С. 152-155. 

3. Ікони «Спас – Виноградна Лоза» зі 

збірки Національного музею у 

Львові імені Андрея Шептицького 

Косів Р.Р. Львів : Національний музей 

у Львові імені Андрея 

Шептицького; Свічадо, 2016. 

– 88 с., іл. – Резюме англ. – 

(Серія «Від Тайної вечері до 

Воскресіння»: у 5 кн.). 

4. «Щит віри»: ікона триликої 

Пресвятої Трійці початку XVIІІ ст. 

з Перемищини у збірці НМЛ                                                               

Косів Р.Р. Літопис Національного 

музею у Львові імені Андрея 

Шептицького. – Львів, 2016. 

– № 11. – С. 103-110. 

5. Ікони на полотні «Страсті 

Христові»  XVII ст. збірки 

Національного музею у Львові 

імені Андрея Шептицького 

Косів Р.Р. Студії мистецтвознавчі: 

Образотворче та 

декоративно-вжиткове 

мистецтво. Архітектура. – 

Київ, 2016. – Чис. 2 (54). – С. 

27-46. 

6. Ікони Страстей Христових на 

полотні риботицької манери 
Косів Р.Р. Studia Ukrainica Varsoviensia. 

– Warszawa: Uniwersytet 

Warszawski katedra 

ukrainistyki, 2016. – T. IV. – 

S. 412-429. 

7. Образ Богородиці Матері 

Милосердя в українському 

іконописі другої половини XVII – 

початку ХХ ст. 

Косів Р.Р. Ikona obrazem Bozego 

Miłosierdzia. Materiały z 

miedzynarodowej konferencji. 

Lublin: Fundacja kultury 

duchowej pohranicza, 2016. – 

S. 31-46.  

 

8. «Епістилії» на полотні з 

Богородицею та вибраними 

святими в західноукраїнському 

іконописі XVII -- початку XVIII ст. 

 

Косів Р.Р. Народознавчі зошити 2016 

№ 4-5, арк. 0,5 

Подано до друку 

 

9. 2 том монографії  Патріарха 

Дмитрія  «Іконопис Західної 

України» 

Маркович 

К.П. 

Підготовка до друку  

 

10. Ікона Тайна вечеря з с. Новосілка 

Підгаєцького району 

Тернопільської обл. Іконографічні 

особливості. 

Бакович О.П. Вісник ЛНАМ (у друці) 

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ РЕСТАВРАЦІЇ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА 

№ Назва  роботи Автор  Вихідні дані (місце, 
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НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЇ СКУЛЬПТУРИ 

№ 

п/п Назва роботи Автор 
Вихідні дані 

1. 3

. 

Стаття: «Львівський скульптор 

Гартман Вітвер. Проблеми 

ідентичності». 

Бондар Павло 

Миколайович 

Подано до друку. 

8 аркушів,  

1 ілюстрація. 

2. 4

. 

Стаття: «Скульптура, як засіб 

сучасного інтер’єру». Збір 

фотоматеріалу. 

Микитюк Іван 

Васильович 

Друк. 

3. 6

. 

Стаття: «Портретна скульптура 

Львова  90-х рр.. ХХ ст. у контексті 

часу».  

Микитюк Іван 

Васильович 

Вісник ХДАДМ , №1, 

2016, с. 32-38. 

4. 7

. 

Стаття: «Портретна скульптура 

Львова  початку ХХІ ст.: провідні 

Микитюк Іван 

Васильович 

Вісник ХДАДМ , №2, 

п/п рік видання, № 

журналу, кількість 

сторінок) 

1 

Реставрація великоформатних 

багаточастинних іконописних 

комплексів (іконостасів, вівтарів) з 

досвіду роботи Львівської філії 

ННДРЦУ 

Откович Т.М. 

Матеріали Х 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

«Дослідження, 

консервація, 

реставрація рухомих 

пам’яток історії та 

культури: традиції, 

інновації» м. Київ. 

24–27 травня 2016 р. 

Національний 

науково-дослідний 

реставраційний центр 

України. – Київ, 2016. 

– С. 254–258 

2 

Реставраційна освіта та реставраційна 

справа у Львові та Західній Україні. 

Історія, проблеми та перспективи. 
Откович Т.М. 

Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції  «Музеї 

та реставрація у 

контексті збереження 

культурної 

спадщини: актуальні 

виклики сучасності. 

м. Київ. 9-10 червня 

2016 р. Національний 

Києво-Печерський 

історико-культурний 

заповідник. – Київ, 

2016. – С. 124-129 
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тенденції розвитку».  2016, с. 56-63. 

5. 8

. 

Стаття: «Портрет у творчості 

Василя Одрехівського: специфіка 

художньо-образних вирішень».  

Микитюк Іван 

Васильович 

Вісник ЛНАМ,  №29, 

с. 373-382. 

6. 1

1

. 

Стаття: «Етнографічна тематика у  

медальєрному мистецтві» 

Гурмак Василь 

Миколайович 

Народознавчі зошити. 

- 2016 - №1 (127). – С. 

136-147 

7. 1

2

. 

Стаття: «Технології виготовлення 

медалей – від міфу до історії» 

Гурмак Василь 

Миколайович 

Вісник ЛНАМ, 2016. 

№ 28. – С. 189-204  

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ЖИВОПИСУ 

№ 

п/п 

Назва  роботи Автор  Вихідні дані (місце, рік 

видання, № журналу, 

кількість сторінок) 

1 Формування концептуальних засад 

крайового неофольклоризму у 

закарпатському живописі 1920-х – 

початку 1940-х рр. 

Дьерке Г.Г. Народознавчі зошити. – 2016. 

– Вип. (прийнято до друку) 

 

Індуктивно-індивідуалізуюче та 

дедуктивно-синтезуюче 

спрямування у портретах 

Володимира Микити другої 

половини 1950-х – поч. 1970-х рр. 

Дьерке Г.Г. Українська культура: минуле, 

сучасне, шляхи розвитку»: 

наукові записки. 

(«Культурологія» і 

«Мистецтвознавство»). – Вип. 

22. – Рівне: Рівненський 

державний гуманітарний 

університет, 2016. (Прийнято 

до друку). 

 

 

Еволюція закарпатської художньої 

школи у регіональному історико-

мистецтвознавчому дискурсі межі 

ХХ – ХХІ ст. 

Дьерке Г.Г. Наука, освіта, суспільство 

очима молодих. IХ 

Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів та молодих 

науковців (18 травня 2016 

року). Рівненський 

державний гуманітарний 

університет. – Рівне, 2016. (У 

друці). 

 

Архетип межі у творчості 

Володимира Микити другої 

половини 1970-х – 1990-х рр. 

Дьерке Г.Г. Міжнародна науково-

теоретична конференція 

«Львівська національна 

академія мистецтв та етапи 

формування професійної 

мистецької освіти в Україні: 

національна специфіка, 

європейська парадигма 
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розвитку». 16–17 листопада 

2016 р. Львівська національна 

академія мистецтв. (У друці). 

 

Художньо-стильові особливості 

пейзажів Володимира Микити 

другої половини 1950–1960-х рр. 

Дьерке Г.Г. ХІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Культурний вектор розвитку 

України початку ХХІ 

століття: реалії і 

перспективи». 10–11 

листопада 2016 р. 

Рівненський державний 

гуманітарний університет. 

(Подано до друку).                         

 

Федір Манайло та Володимир 

Микита: аспекти спадкоємності 

художньої традиції 

Дьерке Г.Г. Четверті наукові читання 

пам’яті академіка Платона 

Білецького. 26 листопада 

2016 р. М. Київ. Національна 

академія образотворчого 

мистецтва і архітектури. 

(Подано до друку). 

 

Сучасне українське 

мистецтвознавство у міжнародних 

вимірах наукових публікацій: 

проблеми і протиріччя 

Бенях Н.М. Науково-теоретична 

конференція професорського-

викладацького складу,  

аспірантів і здобувачів ЛНАМ 

«Духовно-моральні цінності 

епохи в еквіваленті 

естетичної творчості: історія і 

сучасність», Львів, ЛНАМ, 21 

квітня 2016 р. Тези. 

 

 

Неовізантизм в українському 

мистецтві початку ХХ ст. (пошуки 

нового стилю) 

Бенях Н.М. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Ерделівські читання», 

Ужгород, 13-14 травня 2015 р. 

Роль творчої особистості у 

формуванні мистецької 

школи (на прикладі 

діяльності М. Бойчука та М. 

Осінчука) // Всеукраїнська 

наукова конференція «Ювілей 

НАОМА: шляхи розвитку 

українського 

мистецтвознавства (до 130-

річчя від дня народження 

Г. Нарбута)», Київ, НАОМА, 

22 квітня 2016 р. Тези. 

2 Типологічний розподіл зображення 

Людини у монументальному 

храмовому мистецтві Східної 

Галичини першої третини ХХ ст. 

Якимова О.О. Науково-теоретична 

конференція професорського-

викладацького складу,  

аспірантів і здобувачів ЛНАМ 

«Духовно-моральні цінності 

епохи в еквіваленті 

естетичної творчості: історія і 

сучасність», Львів, ЛНАМ, 21 
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квітня 2016 р. Тези. 

3 Образи старозавітних персонажів у 

сюжетних композиціях поліхромій 

Східної Галичини першої третини 

ХХ ст..  

Якимова О.О. 22 квітня 2016 р. 

 Всеукраїнська 

наукова конференція «Ювілей 

НАОМА: шлях розвитку 

українського 

мистецтвознавства (до 130-

річчя від дня народження Г. 

Нарбута)». Тези. – 1 др. 

аркуш. 

 Військові поховання та меморіали 

Першої  світової війни як джерело 

патріотизму та національної 

ідентичності: культурно-мистецький 

вираз 

Якимова О.О. 20-21 травня 2016 р. ІХ 

Міжнародної наукової 

конференції  «ПРОБЛЕМИ 

КУЛЬТУРНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ В 

СИТУАЦІЇ СУЧАСНОГО 

ДІАЛОГУ КУЛЬТУР», 

Національний університет 

«Острозька Академія». Тези. 

– 6 др. аркуш. 

 Особливості типологічного 

розподілу образів людини у 

монументальному мистецтві Східної 

Галичини першої третини ХХ ст. 

Якимова О.О. 17-19 травня 2016 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ» 

(Закарпатський художній 

інститут). Тези. -- 8 др. 

аркуш. 

 Історичне та філософське підґрунтя 

формування особистості митця на 

кафедрі монументального живопису 

Львівської національної академії 

мистецтв 

Якимова О.О. 16-17 листопада 2016 р. 

Міжнародна науково-

теоретична конференція 

«Львівська національна 

академія мистецтв та етапи 

формування професійної 

мистецької освіти в Україні: 

національна специфіка, 

європейська парадигма 

розвитку». Тези.  


