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Черговий випуск «Вісника Львівської національної академії мистецтв» скла-
дається з таких розділів: «Львівська національна академія мистецтв. Сторінки іс-
торії. Провідна педагоги», «Проблеми теорії мистецтва», «Проблеми пластично-
го та ужиткового мистецтва», «Мистецькі постаті», «Мистецтвознавчий пошук», 
«Дизайн», «Рецензії, події, огляди». Розглядаються проблеми і завдання обра-
зотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, реставрації  творів 
мистецтва, мистецької освіти, критики і соціокультурної діяльності.

Збірник адресований науковцям, студентам, викладачам середніх професійних і 
вищих навчальних закладів, аспірантам, докторантам, діячам культури і мистецтва.

The next issue of «VISNYK« contains the traditional sections «Lviv National Academy 
of arts. The pages of the history, leading pedagogues», «Theory of art», «Problems of 
plastic and applied art», «Design», «Art-searching», «Cultural figures», «Reviews, events, 
critiques». The problems of ne and applied arts, design, restoration of pieces of art, art 
education, art criticism, social and cultural activities have been considered.

Scientic publication is addressed for researchers, students, teachers, specalized 
and higher educational institutions, PhD and doctoral students, professinals of cultural 
and art sphere.
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Вісник ЛНАМ включений до переліку наукових фахових видань України, у яких 
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Очередной выпуск «Вестника Львовской национальной академии искусств» состоит 

из традиционных разделов: «Львовская национальная академия искусств. Страницы 

истории. Ведущие педагоги», «Проблемы теории искусства», «Проблемы пластиче-

ского и прикладного искусства», «Дизайн», «Художественные личности», «Искуство-

ведческий поиск», «Рецензии, события, обзоры». Рассматриваются проблемы и за-

дачи изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна, реставрации 

произведений искусства, художественного образования, критики и социокультурной 

деятельности.

Сборник адресован ученым, студентам, преподавателям средних профессиональных и 

высших учебных заведений, аспирантам, докторантам, деятелям культуры и искусства.

Редакція залишає за собою право редагувати та скорочувати матеріали.

 Відповідальність за достовірність інформації несе автор.

Думка редакції може не збігатися з думкою автора.

При використанні наших публікацій посилання на «Вісник« обов’язкове.
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