
СТРАТЕГІЯ НАУКОВОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Стратегічною метою науково-мистецької діяльності Академії є 

формування інтелектуальної та високодуховної творчої еліти у сфері 
образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва, реставрації 
та дизайну, а також утримання лідерських позицій живописної школи та 
мистецтвознавчої наукової школи на Закарпатті. 

З метою забезпечення наукового іміджу Академії у світовому та 
національному науково-мистецькому просторах покладається досягнення 
стратегічних завдань, а саме: 

– дослідження теорії, історії образотворчого і декоративно-прикладного 
мистецтв та дизайну, їх експертизи, реставрації та атрибуції, художньої та 
дизайн-освіти, актуальних питань матеріально-художньої і проєктної 
культури та теоретичного вивчення сучасних художніх практик; 

– створення системи обміну досвідом у галузі мистецтвознавчої науки 
українських і зарубіжних вчених та молодих дослідників (проведення 
наукових конференцій, проєктних семінарів, круглих столів, майстер-класів, 
виконання спільних наукових робіт та мистецьких проєктів); 

– поширення результатів наукових досліджень Академії з теоретичних 
та практичних проблем мистецтва та сучасних художніх практик); 

– організація участі Академії у формуванні та виконанні міжнародних, 
загальнодержавних, галузевих, регіональних, міжвузівських науково-
мистецьких програм і проєктів; 

– організація наукової роботи професорсько-викладацького складу, 
докторантів, аспірантів, студентів, а саме: залучення до виконання наукових 
робіт та мистецьких проєктів різного рівня, участь у наукових конференціях, 
форумах, семінарах, конкурсах, олімпіадах та проблемних групах; 

– організація розгалуженої сфери мистецької діяльності, яка охоплює всі 
сфери пластичних мистецтв та види і форми їх ініціювання в сучасному 
суспільстві (виставки, конкурси, виставки-конкурси, форуми, майстер-класи, 
пленери, бієнале, проєкти, тощо). 

– отримання авторських свідоцтв, патентів на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки; 

– проведення наукової експертизи стандартів освіти, підручників, 
інноваційних систем навчання та виховання; 

– активізація співпраці із науковими організаціями мистецького та 
дизайнерського профілю шляхом прямої та опосередкованої співпраці й 
участі у проєктах Національної академії мистецтв України та її регіональних 
центрів. 
 
 



НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 
Закарпатська академія мистецтв здійснює свою статутну діяльність 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» згідно зі своєю специфікою.  
Пріоритетними напрями наукової діяльності навчального закладу є:  
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.  

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. 

Основними напрямами наукової роботи є формування ресурсних баз 
образотворчого, декоративно-прикладного 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 ЗАМ 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. Професорсько-викладацький склад Академії працює над вирішенням 
таких аспектів наукової та науково-технічної діяльності: 

– внесок українців у світову художню спадщину,  
– міжкультурний діалог України з європейськими мистецько-освітніми 

центрами,  
– ствердження української етнонаціональної ідентичності в 

культурномистецьких артефактах,  
– розвиток стратегії з енциклопедизації знань про українську та світову 

художню культуру, історію мистецької освіти в Україні та на Закарпатті, 
– теоретичне осмислення складних явищ мистецького модернізму і 

постмодернізму, монографізація визначних творчих персоналій у сфері 
образотворчого мистецтва та естетичної культури в цілому,  

– активізації професійних контактів між ЗАМ та іншими профільними 
навчальними закладами,  

– підготовка магістрів, спеціалістів, бакалаврів, молодших фахових 
бакалаврів.  
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