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за 2017 рік 

 

 1. Загальна характеристика НАОМА 

Керівництво організацією освітнього процесу в Національній академії 

образотворчого мистецтва і архітектури (далі НАОМА) у звітний період здійснює 

ректор Чебикін Андрій Володимирович, професор, народний художник України, 

академік, дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України та її 

президент, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, 

Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка.  

НАОМА – єдиний в Україні багатопрофільний вищий навчальний заклад 

художньої освіти, що має академічне спрямування й готує фахівців живопису, 

скульптури, графіки, театрально-декораційного мистецтва, архітектури, 

реставрації творів мистецтва, мистецтвознавства та арт-менеджменту.  

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури була створена 

18 грудня 1917 року (тоді – Українська академія мистецтва) з ініціативи видатних 

діячів культури, науки і мистецтва – першого Президента України академіка 

М. Грушевського; вчених Д. Антоновича і Г. Павлуцького; художників 

Г. Нарбута, М. Бойчука, Ф. Кричевського, В. Кричевського, М. Бурачека, М. Жука, 

А. Маневича, О. Мурашка.  

За час існування мистецький навчальний заклад зазнав чимало реорганізацій і 

відповідно змінювалась його назва. З 1997 року, зберігаючи в основі історичну 

назву, Академія відповідно до Постанови Кабінету міністрів України називається 

Академією образотворчого мистецтва і архітектури.  

 Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів 

діяльності та вагомий внесок у розвиток національної вищої освіти і науки Указом 

Президента України «Про надання деяким вищим навчальним закладам статусу 



національних» від 11 вересня 2000 року № 1059/2000 Академії надано статус 

національного навчального закладу.  

За роки діяльності Академією виховано близько 7 тисяч фахівців, 

сформувались всесвітньовідомі мистецькі школи М. Бойчука, Г. Нарбута, 

Ф. Кричевського.  

Творчість таких талановитих випускників, як О. Павленко, І. Падалка, 

М. Рокицький, О. Сахновська, В. Седляр, С. Григор’єв, К. Єлева, В. Заболотний, 

В. Костецький, Г. Меліхов, Ф. Нірод, О. Пащенко, Т. Яблонська, П. Білецький, 

В. Бородай, М. Вронський, Т. Голембієвська, О. Данченко, В. Забашта, 

О. Ковальов, О. Лопухов, О. Олійник, А. Пламеницький, М. Попов, В. Пузирков, 

І. Селіванов, М. Стороженко, М. Хмелько, В. Чебаник, В. Чеканюк, В. Чепелик, 

В. Шаталін, В. Шостя, Г. Якутович та багатьох інших стала надбанням 

українського національного мистецтва.  

Освітня діяльність Академії ґрунтується на концептуальних засадах 

Національної доктрини розвитку освіти України, Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», Державної національної програми «Освіта (Україна ХХІ 

століття)».  

Основною метою діяльності Академії є забезпечення організаційної, 

навчально-методичної, науково-дослідної, творчої та інноваційної діяльності, 

спрямованої для здобуття учасниками освітнього процесу високого рівня 

загальних, професійних, наукових, творчих мистецьких компетентностей для 

здобуття належного рівня вищої освіти з видачею документа про вищу освіту 

державного зразка. 

В НАОМА діють: 

 Факультети:  

образотворчого мистецтва і реставрації (кафедри: рисунка, живопису і 

композиції, графічних мистецтв, скульптури, техніки та реставрації творів 

мистецтва);  



архітектури (кафедри: архітектурного проектування, архітектурних 

конструкцій, теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв);   

теорії та історії мистецтва (кафедра: теорії та історії мистецтва,  культури 

соціально-гуманітарних наук, іноземних мов). 

 Підготовчі курси. 

 Аспірантура й асистентура-стажування. 

 Дві спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських дисертацій за 

спеціальністю: 17.00.05 – образотворче мистецтво, 17.00.01 – теорія 

архітектури і реставрації пам'яток архітектури. 

 Відокремлений науковий структурний підрозділ: проблемна науково-

дослідна лабораторія історії українського мистецтва і архітектури (розробка 

та реалізація науково-практичних і науково-теоретичних дослідницьких тем 

і проектів в галузі «Мистецтво» та «Культура» на держбюджетній і 

господарчо-договірній основах фінансування). 

 Наукова бібліотека. 

 Науково-методичний художній музей. 

 Відділ науково-методичних видань. 

 Відділ міжнародних зв’язків. 

 Навчально-виробничі майстерні. 

 Навчально-творчі майстерні.  

 Навчально-методичні лабораторії пластичної анатомії і рисунка, живопису і 

композиції, графічних мистецтв, скульптури, техніки та реставрації творів 

мистецтва, культури та соціально-гуманітарних дисциплін, теорії та історії 

мистецтва, теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв, комп'ютерної 

відео графіки.  

 Навчальна друкарня.  

 Навчальна майстерня шовкодруку. 



 Відокремлений структурний підрозділ: Кримська філія, освітню діяльність 

якої призупинено у квітні 2014 р. у зв’язку с тимчасовою окупацією АР 

Крим. 

 

2. Забезпечення проведення освітнього процесу на рівні державних 

стандартів якості вищої освіти  

У звітному періоді Академія забезпечувала освітню діяльність відповідно до 

ліцензії (Серія АД №073069 від 12.03.2013 р.) з підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційними рівнями: бакалавр – за 3 напрямами підготовки; спеціаліст – за 3 

спеціальностями; магістр за 3 – спеціальностями. 

У зв’язку із введенням у дію нового Переліку галузей знань і спеціальностей, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015, 

НАОМА отримано Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-

кваліфікаційним рівнем) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу.  

У 2015 році в Академії було проведено чергове ліцензування підготовки до 

вступу до вищих навчальних закладів громадян України з галузі знань 0202 

«Мистецтво» за напрямами 6.020205 «Образотворче мистецтво», 6.020206 

«Реставрація творів мистецтва» та галузі знань 0601 «Будівництво і архітектура» 

за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» та акредитацію спеціальності 

«Реставрація творів мистецтва». 

У червні 2016 р. НАОМА отримала ліцензію на підготовку здобувачів ступеня 

доктора філософії за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за 

спеціальностями 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація», 191 «Архітектура та містобудування». 

У вересні 2017 р. вступ до аспірантури за  третім (освітньо-науковим) рівнем 

вищої освіти за спеціальностями 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація», 191 «Архітектура та містобудування» відбувся у 

НАОМА організовано й успішно, без порушень. Вступ регулювався Умовами 



прийому на навчання до вищих навчальних закладів і Правилами прийому до 

НАОМА. 

У 2014–2017 н. р. в  Національній академії образотворчого мистецтва і 

архітектури проведено значну організаційну та методичну роботу з питань 

імплементації Закону України «Про вищу освіту», виконуються організаційні 

заходи, серед яких: приведення Статуту ВНЗ у відповідність до вимог Закону 

України «Про вищу освіту», сформовано склад вченої ради, обрано голову вченої 

ради НАОМА (протокол № 2  від 20 грудня 2014 р.) відповідно до вимог Закону 

України «Про вищу освіту». 

Науково-педагогічним колективом НАОМА було проведено вагому роботу з 

оновлення нормативно-правової бази освітнього процесу.  

Створено «Положення про Вчену раду НАОМА», «Положення про 

організацію освітнього процесу у Національній академії образотворчого 

мистецтва і архітектури» (2015), «Положення про Вчену раду НАОМА» (2014),  

«Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників у Національній академії образотворчого мистецтва і 

архітектури» (2014), «Положення про запобігання академічного плагіату» (2013), 

«Положення про екзаменаційну комісію» (2014), організовано семінари  

викладачів з обговорення шляхів впровадження основних положень Закону 

України «Про вищу освіту» у ВНЗ.  

У 2017 році діяло Положення про навчально-методичну роботу кафедр 

НАОМА, Положення про навчально-творчі майстерні, Положення про куратора 

академічної групи, Положення про Науково-методичну раду НАОМА, Концепція 

виховної роботи НАОМА, Положення про навчально-методичну роботу кафедр 

НАОМА, Положення про ректорський контроль рівня знань студентів, Положення 

про систему контролю якості навчального процесу в НАОМА, Типове положення 

про кафедру НАОМА, Положення про запобігання академічному плагіату. 

У 2017 р. діяло Положення про організацію освітнього процесу в НАОМА, 

Положення про Вчену раду НАОМА, Тимчасове положення про планування та 



облік роботи науково-педагогічних працівників 2016–2017 рр., Положення про 

порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в НАОМА, 

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту 

державного зразка та додатку до диплома. 

У 2017 н. р. в НАОМА за освітнім ступенем «магістр» проводилася 

підготовка фахівців за двома спеціальностями («Переліку спеціальностей – 2015»), 

а також за 12 спеціалізаціями (освітніми програмами), які є акредитованими. 

Попередніми рішеннями вченої ради НАОМА встановлені основні принципи 

формування навчальних планів магістрів, нормативні терміни навчання та види 

освітніх програм (ОПП (освітньо-професійна програма) та/або ОНП).  

Важливим фактором, який впливає на підвищення рівня підготовки 

магістрів, є участь НАОМА в міжнародних освітніх програмах, мета яких 

модернізація освітніх програм, відповідно до європейських стандартів, посилення 

взаємодії з роботодавцями та наближення магістерських програм до реальних 

потреб ринку праці.  

Для забезпечення реалізації вимог та положень Закону України «Про вищу 

освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII та, розглянувши проект Порядку 

затвердження рішень про присвоєння вчених звань, Національна академія 

образотворчого мистецтва і архітектури внесла відповідні зауваження і пропозиції 

щодо повернення до проекту Порядку розділів про присвоєння вчених звань 

науково-педагогічним працівникам культурно-мистецьких ВНЗ України, які були 

надіслані до МОН України .  

НАОМА внесено пропозиції до МОН України щодо проектів, Положення 

про порядок підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук в 

аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі ВНЗ (наукових установ), Переліку 

галузей знань та переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців з вищою освітою в Україні. 

У 2017 н. р. в НАОМА за освітнім ступенем «магістр» проводилася 

підготовка фахівців за двома спеціальностями («Переліку спеціальностей – 2015»), 



а також за 12 спеціалізаціями (освітніми програмами), які є акредитованими. 

Попередніми рішеннями вченої ради НАОМА встановлені основні принципи 

формування навчальних планів магістрів, нормативні терміни навчання та види 

освітніх програм (ОПП (освітньо-професійна програма) та/або ОНП).  

Важливим фактором, який впливає на підвищення якості підготовки 

магістрів, є участь НАОМА у міжнародних освітніх програмах, мета яких – 

модернізація освітніх програм відповідно до європейських стандартів, посилення 

взаємодії з роботодавцями та наближення магістерських програм до реальних 

потреб ринку праці.  

Реалізуються заходи щодо приведення у відповідність до норм закону 

організації освітнього процесу, його методичного забезпечення. Так, в НАОМА 

розроблені власні «Положення про організацію освітнього процесу», проходить 

приведення навчальних планів у відповідність до Закону України «Про вищу 

освіту» (перехід до 30-годинного кредиту ЄКТС), адаптація робочих навчальних 

програм до оновлених навчальних планів, приведення максимального навчального 

навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника до 600 годин на 

навчальний рік для навчання перших курсів, йде постійне наповнення та 

оновлення сайту НАОМА, даних НАОМА до ЄДБО, оновлення робочих 

навчальних планів на 2017 навчальний рік. 

Розроблено систему заходів щодо підвищення рівня відповідальності 

спеціалізованих вчених рад за якість змісту кандидатських досліджень, перевірка 

наукового доробку (монографій, підручників, посібників тощо) викладачів на 

наявність академічного плагіату, оприлюднення дисертаційних матеріалів 

відповідно до вимог Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Для забезпечення публічності та прозорості у висвітленні роботи НАОМА 

внесені зміни в організацію наукової та фінансово-господарської діяльності 

НАОМА, її структурних підрозділів, а також процесів імплементації Закону 

України «Про вищу освіту» у ВНЗ.  



Контингент студентів значною мірою є індикатором розвитку Академії та 

основою формування його кадрового потенціалу й фінансових ресурсів. 

Традиційно контингент студентів формується з кращих випускників художніх 

училищ, художніх шкіл.  

Під час подання документів абітурієнтами до приймальної комісії 

проводиться попередній перегляд академічних і творчих робіт вступників, де 

визначається їхня спроможність брати участь в екзаменаційних випробуваннях. 

На всі три акредитовані спеціальності конкурс становив від 2 до 3,5 осіб на 

одне місце.  

В НАОМА традиційно проводяться дні відкритих дверей під час 

екзаменаційних переглядів, де абітурієнти мають змогу ознайомитись з фаховою 

підготовкою всіх курсів та факультетів упродовж трьох днів кожного семестру. 

Академія підтримує зв’язок з художніми закладами України. Професори 

НАОМА запрошуються головами Державних екзаменаційних комісій до художніх 

училищ та художніх шкіл. 

Відповідно до Умов прийому до ВНЗ України кожного навчального року 

розробляються Правила прийому та Положення про приймальну комісію 

Академії. У своїй роботі приймальна комісія керується Умовами прийому до 

вищих навчальних закладів України, власними правилами прийому, та іншими 

документами МОН України. Забезпечується детальне ознайомлення абітурієнтів 

та їхніх батьків з усіма, без винятку, нормативними документами з питань 

організації прийому до Академії та організований прийом громадян з особистих 

питань керівництвом приймальної комісії. 

Таким чином, формування контингенту студентів відбувається системно на 

підставі профорієнтаційної роботи, що дозволяє здійснювати якісний відбір 

найбільш підготовлених абітурієнтів на конкурсній основі. Найбільша кількість 

студентів була зарахована за ОКР бакалавр. Усі заяви, а також дані результатів 

прийому до Академії були занесені до Єдиної державної бази з питань освіти і 



видані відповідні накази. Загалом вступна кампанія 2017 року пройшла 

організовано, конфліктних ситуацій не виникало.  

У 2017 навчальному році НАОМА продовжувала поступовий перехід з 900 до 

600 годин навчального навантаження, у 2015–2016 навчальному році максимальне 

навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника становило 825 

годин; орієнтовне максимальне навчальне навантаження на 2016–2017 навчальний 

рік становило 750 годин; на 2017–2018 навчальний рік – 675 годин; на 2018–2019 

навчальний рік – 600 годин. Зменшення максимального навчального навантаження 

на одну ставку науково-педагогічного працівника не є підставою для збільшення 

чисельності штатних одиниць науково-педагогічних працівників. 

 Узагальнюючи досвід викладання фахових дисциплін та враховуючи сучасні 

світові досягнення організації навчання, діяльність викладацького складу 

навчального закладу спрямована на переосмислення навчальних планів та 

навчальних програм, створення відповідної науково-методичної бази для 

організації освітнього процесу.  

Усі дисципліни спеціальностей НАОМА забезпечені робочими навчальними 

програмами, які розглянуті на НМР Академії, погоджені з випусковими 

кафедрами й затверджені проректором з науково-педагогічної роботи. Оцінка 

програм свідчить, що якісний зміст гуманітарної, фундаментальної та фахової 

підготовки відповідає освітнім стандартам.  

З положеннями про навчально-методичне забезпечення студенти можуть 

ознайомитись у вільному доступі на сайті НАОМА. Загальне навчально-

методичне забезпечення дисциплін, напрямів підготовки та спеціальностей 

НАОМА за видами підготовки (соціально-гуманітарна, фундаментальна, фахова) 

та за видами занять (лекційні, семінарські, практичні, лабораторні, практики, 

самостійна робота студентів) становить 100%. За звітний період в Академії видано 

5 навчальних посібників. 

Відповідно до статей 29, 50, 51, 56 і частини першої «Прикінцевих та 

перехідних положень» Закону України «Про вищу освіту», Статуту та 



Колективного договору Національної академії образотворчого мистецтва і 

архітектури, рекомендацій Науково-методичної ради НАОМА, з метою 

вдосконалення організації роботи науково-педагогічних працівників, забезпечення 

контролю за організацією навчального процесу в НАОМА на виконання рішення 

вченої ради НАОМА від 30 червня 2015 року діє «Тимчасове положення про 

планування й облік роботи науково-педагогічних працівників НАОМА».  

Всього за 2017 р. було проведено 10 засідань вченої ради НАОМА, де 

розглянуто питання стратегічного розвитку навчального закладу. 

Виконуються заходи з питань імплементації Закону України «Про вищу 

освіту» у НАОМА в 2017 н. р., якості організації навчально-виховного процесу, 

семестровим переглядам студентських робіт, стану підготовки дипломних робіт, 

надання рекомендацій навчальній літературі грифа вченої ради НАОМА, 

представлення кандидатур науково-педагогічних працівників до присвоєння 

державних почесних та вчених звань, про комплексну перевірку кафедр на 

факультеті образотворчого мистецтва; стану підготовки іноземних студентів, 

міжнародного співробітництва, заходів НАОМА з підготовки та відзначення 100-

річчя від дня створення НАОМА, розроблений спільно з органами студентського 

самоврядування; якості науково-дослідної роботи науково-педагогічних 

працівників і студентів, питанням фінансової діяльності у Національній академії 

образотворчого мистецтва і архітектури у грудні 2017 році, проведено Заходи з 

відзначення 100-річчя НАОМА за участю представників Адміністрації Президента 

України, Міністерства культури України та інших державних органів та 

громадських організацій .  

Науково-методична база навчального процесу забезпечує достатній рівень 

професійної підготовки студентів з фахових дисциплін. Наукова бібліотека, 

читальні зали й кабінети мають достатню кількість навчальних посібників, 

збірників, різних навчально-методичних матеріалів, що дозволяє студентам 

оптимально організувати самостійну роботу гуманітарного, природничо-

наукового циклу дисциплін та професійно-практичної підготовки.  



У науковій бібліотеці НАОМА функціонують 3 відділи: комплектування і 

наукової обробки літератури; науково-бібліографічний відділ; відділ 

обслуговування і книгозберігання. Штат працівників становить 15 співробітників, 

11 з яких мають вищу бібліотечну освіту, 6 працівників мають стаж роботи від 5 

до 15 років.  

Бібліотека обслуговує за єдиним обліком 1400 читачів. Книжковий фонд 

становить близько 150 000 примірників друкованої продукції, з яких більше 90 000 

– з мистецтва. Фонд бібліотеки унікальний: тут є рідкісні видання з архітектури, 

живопису, графіки та інших видів образотворчого мистецтва, 190 папок 

фототаблиць колекції В. Щавинського (картини голландських та фламандських 

майстрів), архітектурні увражі 1860-х років видання, таблиці Брукмана, альбоми 

картинних галерей світу (Третьяковської, Дрезденської, Уффіці, Пітті, музей 

Прадо та ін.). У фонді зберігається періодика XIX – початку XX ст. («Аполлон», 

«Золотое руно», «Старые годы» та ін.). Фонд рідкісних видань нараховує близько 

7000 одиниць.  

Фонд бібліотеки регулярно поповнюється науково-методичними працями 

викладачів. За останні роки до бібліотеки передали свої книжкові колекції такі 

добродії, як В. Томашевський (Канада), Л. Нейріс, Д. Степовик, В. Клєваєв, 

Я. Аксерт, В.Лопата. 

Поряд з традиційними формами роботи завершується впровадження 

автоматизації основних бібліотечних процесів (комплектування, обробка 

документів, бібліографія) та формування електронного каталогу на книжковий 

фонд бібліотеки Академії в інформаційному просторі програмної системи 

УФД/Бібліотека.  

Суттєву допомогу професорсько-викладацькому складу НАОМА у звітний 

період надавали НМК з мистецтва МОН України, Науково-методична рада 

НАОМА. Ця робота ведеться постійно й пов’язана з науково-методичною 

діяльністю кафедр Академії та її студентів. 



Систему виховної роботи зі студентами в НАОМА побудовано з 

урахуванням традиційних, альтернативних методів і форм виховання, сучасних 

освітніх технологій. У НАОМА проводиться належна робота з формування 

здорового способу життя студентської молоді (проводиться за декількома 

напрямками та організується згідно з відповідними законодавчими та 

нормативними актами). Питання формування здорового способу життя постійно 

розглядаються на засіданнях ректорату, студради, вченої ради НАОМА. 

Сприяння розвиткові здорового способу життя здійснюється системно, 

відповідно до єдиної «Концепції виховної роботи у НАОМА», яка є складовою 

освітнього процесу та базується на вдосконаленні фізичного, психологічного та 

духовно-морального стану студента; забезпеченні умов навчального процесу та 

умов проживання в гуртожитку відповідно до діючого законодавства та 

санітарних норм.  

Основні виховні й профілактичні заходи спрямовані на виховання 

відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя, 

попередження наслідків вживання тютюну, наркотичних і психотропних речовин, 

алкоголю, на інформаційно-просвітницьку роботу щодо планування сім’ї та 

шлюбних відносин, збереження репродуктивного здоров’я, профілактику 

захворювань ВІЛ-інфекції, туберкульозу, формування потреби у безпечній 

поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, створення умов для 

активного відпочинку студентів. 

 

3.  Кадрове забезпечення НАОМА. Підготовка наукових, науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їхня атестація щодо присвоєння 

вчених звань 

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури належить до 

провідних мистецьких вищих навчальних закладів України зі значним науковим і 

творчим потенціалом.  



Станом на вересень 2017 р. загальна кількість професорсько-викладацького 

персоналу становить 201 висококваліфікований науково-педагогічний працівник, 

серед них: 41 – професор, 10 – докторів наук, 54 – кандидати наук, 69 – доцентів. 

67 науково-педагогічних працівників за значні досягнення в науковій і 

творчій діяльності удостоєні високих державних почесних звань, зокрема 17 – 

народного художника України, 30 – заслужених діячів мистецтва, 14 – заслужених 

художників, 6 – заслужених архітекторів, заслужених працівників культури, 

заслужених діячів науки і техніки та ін.  

Серед викладачів Академії: 20 – академіків і членів-кореспондентів 

Національної академії мистецтв України та Української академії архітектури; 11 – 

лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка та Державної 

премії України в галузі архітектури.  

В Академії у полі постійної уваги перебувають питання підготовки науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації.  

  Освітній процес в Академії забезпечує професорсько-викладацький склад, 

який відповідає вимогам кадрового забезпечення освітньої діяльності ВНЗ IV 

рівня акредитації та який складають відомі в Україні та поза її межами педагоги-

художники і науковці.  

Забезпечення фахівцями вищої науково-педагогічної та творчої кваліфікації 

за основними, затвердженими ДАК спеціальностями становить в середньому 

85 %. Специфіка діяльності Академії потребує постійного зв’язку випускаючих 

кафедр з виробництвом, мистецькими організаціями, музеями, галереями, 

видавництвами тощо, що значно підвищує практичний досвід у науково-

педагогічного та педагогічного складу. 

Діє «Тимчасове положення про планування й облік роботи науково-

педагогічних працівників НАОМА». Обсяг навчального навантаження викладача 

в межах його робочого часу встановлюється з урахуванням виконання ним інших 

обов’язків (методичних, наукових, творчих, організаційних). Планування 

навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових 



обов’язків здійснюється відповідно до орієнтовного робочого часу на рік науково-

педагогічних працівників НАОМА, який становить 1548 годин, а це – 36 годин на 

тиждень (скорочена тривалість робочого часу) (відповідно до частини 1 статті 56 

Закону «Про вищу освіту»), та залежить від кількості святкових, вихідних днів і 

тривалості щорічної відпустки.  

Стосовно нормування навантаження, то за останні роки простежується 

тенденція до зменшення середнього навантаження в НАОМА (згідно з вимогами 

ЗУ «Про вищу освіту»): 

2016–2017 н. р. – у середньому 750 годин; 

2017–2018 н. р. – у середньому 675 годин; 

2018–2019 н. р. – у середньому 600 годин. 

Виконання кожним науково-педагогічним працівником річного 

індивідуального плану роботи – 1548 годин – забезпечується з урахуванням 

зменшення обсягу одного кредиту до 30 годин замість 36 при роботі за новими 

навчальними планами підготовки бакалаврів і магістрів.  

Встановлено в межах загального річного навантаження (1548 годин) такі 

мінімальні та максимальні обсяги (години) навчального навантаження для різних 

категорій науково-педагогічних працівників НАОМА на одну ставку на наступні 

роки: 

 

Таблиця 1 

Посада 2016–2017 2017–2018 2018–2019 

Професор 550–600 500–550 450–400 

Доцент 600–650 550–600 500–450 

Старший викладач 650–700 600–650 550–500 

Викладач 700–750 650–675 550–600 

 

Мінімальний обсяг навчального навантаження НПП:  

2016–2017 н. р. – не менше 550 годин на навчальний рік, з яких аудиторне – 



не менше 200 годин;  

2017–2018 н. р. – не менше 500 годин на навчальний рік, з яких аудиторне – 

не менше 200 годин;  

2018–2019 н. р. і наступі – не менше 400 годин на навчальний рік, з яких 

аудиторне – не менше 200 годин. 

В 2017\18 навчальному році для науково-педагогічних працівників, які 

викладають тільки на I курсі бакалаврату та/або на I курсі магістратури (не 

керують виконанням курсових і дипломних робіт (проектів) на старших курсах), 

максимальне навчальне навантаження на одну ставку не повинно перевищувати 

600 годин. Для цих категорій науково-педагогічних працівників навчальне 

навантаження розраховується за годинами 2018–2019 навчального року. 

Зменшення навчального навантаження у цьому випадку здійснюється за рахунок 

пропорційного збільшення навантаження за іншими видами роботи. Зміни в 

навчальному навантаженні НПП вносяться до «Індивідуального плану роботи 

викладача та її облік». 

При зарахуванні науково-педагогічних працівників за сумісництвом 

встановлено мінімальний обсяг навчального навантаження для різних категорій 

науково-педагогічних працівників НАОМА на 0,5 ставки на навчальний рік в 

обсязі (годин) не менше. 

 

 

Таблиця 2 

 

Посада 

 

2016–2017 

 

2017–2018 

 

2018–2019 

 

загал. / аудит. загал. / аудит. загал. / аудит. 

Професор 300 / 115 275 / 115 225 / 115 

Доцент 325 / 125 300 / 125 250 / 125 

Старший 

викладач 
350 / 140 325 / 140 275 / 140 

Викладач 375 / 150 340 / 150 300 / 150 



 

При зарахуванні науково-педагогічних працівників за сумісництвом 

встановлено мінімальний обсяг навчального навантаження для різних категорій 

науково-педагогічних працівників НАОМА на 0,25 ставки на навчальний рік в 

обсязі (годин) не менше. 

 

Таблиця 3 

 

Посада 

 

2016–2017 

 

2017–2018 

 

2018–2019 

 

загал. / аудит. загал. / аудит. загал. / аудит. 

Професор 150 / 50 140 / 50 115 / 50 

Доцент 165 / 60 150 / 60 125 / 60 

Старший 

викладач 
175 / 70 165 / 70 140 / 70 

Викладач 190 / 125 170 / 125 150 / 125 

 

Зменшення максимального навчального навантаження на одну ставку 

науково-педагогічних працівників не є підставою для збільшення чисельності 

штатних одиниць науково-педагогічних працівників. 

Важливим засобом активізації процесу якісного поновлення професорсько-

викладацького складу Академії є її випускники за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями «спеціаліст», «магістр», а також випускники аспірантури й асистентури-

стажування, що діє в НАОМА.  

В Академії реалізується Програма забезпечення освітнього процесу науково-

педагогічними кадрами вищої кваліфікації. Основними напрямками програми у 

2017 р. були: 

- здобуття наукових ступенів шляхом захисту кандидатських і докторських 

дисертацій у спеціалізованій вченій раді Академії, у спеціалізованих вчених радах 

інших наукових та навчальних установ України; 

- здобуття державних почесних звань в галузях мистецтва, освіти і культури; 



- підготовка викладачів в аспірантурі, докторантурі; 

- запрошення на викладацькі посади провідних фахівців у галузі образотворчого 

мистецтва, реставрації, мистецтвознавства; 

- підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу шляхом 

систематичного науково-педагогічного і творчого стажування. Щорічно 

підвищують кваліфікацію на підприємствах, в установах Національної академії 

наук України, Національної академії мистецтв України, вищих художніх 

навчальних закладах, у творчих організаціях, музеях, провідних наукових 

інституціях в Україні та за кордоном.  

Підвищення кваліфікації викладачів за різними формами проводилось 

відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників НАОМА». Основним видом підвищення кваліфікації було 

довгострокове стажування у вищих навчальних закладах. Загальна кількість 

науково-педагогічних працівників, які за останні п’ять років підвищили свою 

кваліфікацію шляхом стажування, перепідготовки, навчання в аспірантурі 

становить 100 %. За звітний 2017 р. підвищення кваліфікації пройшли 29 науково-

педагогічних працівників Академії. Зокрема, у ВНЗ IV рівня акредитації – 21 

особа; наукових, науково-дослідних установах – 5 осіб; у наукових відділах музеїв 

– 3 особи; за кордоном – 2 особи. 

Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів є важливим напрямком 

діяльності Академії, що визначений контрактними зобов’язаннями. До основних 

форм атестації науково-педагогічних працівників Академії належать систематичні 

звіти на засіданнях кафедр і вчених рад факультетів, а також процедура обрання та 

переобрання на науково-педагогічні посади на конкурсних засадах, визначених 

Законом України «Про вищу освіту». 

  

4. Ефективність наукової, науково-дослідної та творчої діяльності Академії 

Основними завданнями науково-творчої діяльності Академії є: одержання 

конкурентоспроможних наукових, науково-прикладних та творчих результатів в 



галузі образотворчого мистецтва, застосування нових наукових знань у процесі 

підготовки майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва, формування сучасного 

кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку й впровадження 

інноваційних наукових досягнень в галузі мистецтва. 

Науково-дослідна діяльність в академії здійснюється відповідно до Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність», статей 19, 44, 45 Закону 

України «Про Освіту», статей 26, 36, 41, 65–69 Закону України «Про вищу 

освіту», Статуту Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. 

Перемоги студентів академії в міжнародних та всеукраїнських конкурсах 

НАОМА бере участь у міжнародних студентських конкурсах. Так, викладачі 

НАОМА увійшли до групи з роботи над проектом положення студентського 

конкурсу з дизайну інтер’єру Get me 2 The Top від представництва Асоціації 

британського та міжнародного дизайну SBID (The Society of British and 

International Design). Це організація, що здійснює  акредитацію в індустрії дизайну 

інтер’єру як у Великій Британії, так і у всьому світі.  З 2017 року у ряді вишів 

України завдання конкурсу введені до навчальної програми. А Гран-прі конкурсу 

2017 року – стажування у провідному дизайнерському бюро в Лондоні – виборола 

студентка архітектурного факультету НАОМА А. Піпоян (Керівник доц. 

А. Давидов). 

Студентка кафедри графічних мистецтв Таміла Хриненко в період з 

18.06.2017–18.07.2017 перебувала на стажуванні у Резиденції для художників 

art: optimism, USA, місто Newborgh, штат New York. (http://artoptimism.com ) 

Студенти кафедри дуже активно беруть участь у Міжнародному 

студентському конкурсі з живопису «Срібний мольберт». 2017 року вони 

неодноразово посідали перші місця у номінаціях цього престижного конкурсу, та 

отримували звання дипломантів і лауреатів (під час весняного та осіннього туру 

конкурсу). 

2017 року асистенка-стажистка кафедри графічних мистецтв НАОМА Софія 

Рунова на конкурсній основі здобула грант Президента України молодим діячам у 

http://artoptimism.com/


галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також 

молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення й 

реалізації творчих проектів у галузі образотворчого мистецтва для реалізації 

графічного проекту «Міста» на базі Національної академії образотворчого 

мистецтва і архітектури. 

Асистент-стажист кафедри графічних мистецтв М. Кисельова проходила 

стажування (педагогічна практика) у Школі мистецтв «Хупін» (м. Усі, провінція 

Цзянсу, КНР) протягом навчального 2016–2017 року. 

Також низка студентів НАОМА увійшли до фіналу та стали лауреатами 

конкурсу Анатолія Криволапа, що проводився серед студентів художніх вишів 

України. 

Міжнародні проекти   

НАОМА виступила співорганізатором (з Посольством КНР в Україні) 

виставки художників-викладачів Центральної академії мистецтв Китаю 

«Шовковий шлях. 25 років дипломатичних стосунків між Україною і КНР» 

(квітень 2017) м. Київ, Український Дім. В рамках урочистого відкриття підписано 

Угоду про обміни і співробітництво між НАОМА та Центральною академією 

образотворчого мистецтва. На церемонії були присутні: Віце-прем'єр-міністр 

України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства Г. Зубко, дружина Президента України М. Порошенко, Президенти 

України Л. Кравчук та В. Ющенко, урядовці обох країн та діячі науки і мистецтва.  

НАОМА виступила організатором художнього пленеру художників-

викладачів Центральної академії мистецтв Китаю в Україні на чолі з ректором 

Фань Діанем (серпень 2017), (пленер пройшов у Києві, Львові, Івано-

Франківську). В рамках проекту відбувся ряд круглих столів та зустрічей. 

Безумовним визнанням досягнень академії стала виставка українських  та 

китайських художників «Зустріч на Дніпрі», (КНР, Пекін, листопад 2017). 

Виставка відбулася в найвідомішому у світі музеї Китаю – колишньому 

Імператорському палаці Гугун (виставковий комплекс храму Таймяо) (аналог – 



Версаль у Франції). Тут були представлені роботи викладачів НАОМА та 

Центральної академії образотворчого мистецтва Китаю. З обох країн виставку 

відвідали очільники міністерств культури (з українського боку – Перший 

заступник Міністра культури С. Фоменко та Надзвичайний і Повноважний посол 

України в КНР О. Дьомін). На відкритті виставки було виголошено вітання 

Міністра культури України Є. Нищука, у якому він підкреслив, що подібні за 

масштабом і рівнем заходи за участю українських митців у Китаї ще не 

проводилися. Водночас з відкриттям експозиції у музейному комплексі 

відбувалася зустріч на найвищому рівні керівників КНР і США – Сі Цзіньпіня і 

Дональда Трампа. 

Викладачі і студенти взяли участь у низці міжнародних пленерів та 

симпозіумів. Зокрема у міжнародному пленері «Подільська вольниця», що 

проходив у Тульчині (2017).  

2017 року НАОМА виступила співорганізатором проекту (ідея, 

мистецтвознавчий та архітектурний супровід) встановлення пам’ятника видатного 

китайського скульптора У Вейшаня «Ворота душі. Діалог Тараса Шевченка і Ду 

Фу» у Києві (м. Київ, Ботанічний сад імені Олександра Фоміна Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка). Участь у відкритті 

композиції взяли віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, Надзвичайний та 

Повноважний посол Китаю в Україні Ду Вей, ректор КНУ Леонід Губерський та 

автор скульптур, директор Національного художнього музею Китаю У Вейшань. 

У Вейшань є всесвітньовідомими митцем і науковцем, членом багатьох світових 

академій мистецтв, зокрема Національної академії мистецтв України (2016) та 

Французької академії мистецтв (2017). 

В рамках програми Фонду Фулбрайта, в НАОМА проходив стажування 

американський художник-графік Нік Джексон, проект якого полягає в розробці 

книги коміксів про Революцію гідності в Україні (керівник доц. О. Ковальчук).  

За домовленістю з Університетом Нью-Джерсі (США) в НАОМА проводив 

науково-дослідницьку роботу в архівах та навчально-методичних фондах 



дослідник мистецтва кубинських художників, які свого часу навчалися в Україні, 

докторант К. Алварес. 

Упродовж 2017 року здійснювалася інтеграція наукової та творчої 

діяльності Академії з низкою наукових установ і мистецьких організацій, зокрема 

з Національною академією мистецтв України (Інститут проблем сучасного 

мистецтва НАМУ), Національною спілкою художників України, Національним 

художнім музеєм України, Національним музеєм мистецтв імені Богдана та 

Варвари Ханенків, Національним музеєм «Київська картинна галерея», 

Національним музеєм Тараса Шевченка, Національним Києво-Печерським історико-

культурним заповідником, Національним музеєм історії України, Центром української 

культури та мистецтва, Національним заповідником «Софія Київська».  

Викладачі кафедри долучені до співпраці на міждержавному рівні в галузі 

культури. О. Ковальчук брав участь як член офіційної делегації Міністерства 

культури України на 4-му засіданні Підкомісії з питань співпраці в галузі 

культури Українсько-китайської комісії (листопад 2017) м. Пекін. Мав доповідь на 

головному пленарному засіданні «Співпраця в галузі образотворчого мистецтва й 

мистецької освіти між Україною і КНР» 

Викладачі та студенти взяли участь у наступних наукових конференціях, що 

проводились в НАОМА: 

1. Міжнародна наукова конференція «П’яті Платонівські читання. Пам’яті 

академіка Платона Білецького (1922–1998)» (Київ, НАОМА, 25 листопада 

2017, тези доповідей подано до друку). 

2. Всеукраїнська наукова конференція «Ювілей НАОМА: мистецький контекст 

в Україні ХХ століття: традиції та новації мистецтвознавчої діяльності» 

(Київ, НАОМА, 25–28 квітня 2017, тези доповідей подано до друку). 

Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних 

наукових конференціях. Зокрема, результати науково-дослідної роботи проходили 

апробацію на 59 Міжнародних наукових конференціях і симпозіумах, що 

відбулися поза межами України. Також творчі роботи викладачів були 



представлені на 46 міжнародних та 89 всеукраїнських та українських виставкових 

проектах. Загалом викладачі та студенти кафедри за звітний період досить активно 

і результативно представляли власні творчі здобутки на  виставках в Україні та 

поза її межами. 

 Активною складовою навчання студентів є створення виставок творів 

живопису з колекції фондів кафедри живопису і композиції, графічних мистецтв, 

рисунка, графічного дизайну, персональних виставок викладачів академії. 

Упродовж ювілейного 2017 року в НАОМА та поза її межами відбулося чимало 

цікавих мистецьких подій. Назвемо основні виставки викладачів та студентів 

академії: 

  15 січня – ювілейна ретроспективна виставка професора кафедри графічних 

мистецтв НАОМА Г. Галинської. 

19 січня – 05 лютого у київській Арт-галереї Nebo відбулася виставка робіт 

студентів кафедри графічних мистецтв НАОМА, присвячена 100-річному ювілею 

Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.  

  10 березня – у Галереї Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка відкрилася виставка творів професора НАОМА Г. Галинської «Єсть на 

світі доля…», присвячена творчості Тараса Шевченка. 

7 квітня – у Національному архітектурно-історичному заповіднику 

«Чернігів стародавній» відкрилася виставка картин Генрі Ягодкіна «Основи», 

присвячена великому українському філософу, поету і просвітителю Григорію 

Сковороді.  

29 квітня – виставка «Китайський живопис Сеї від Лао Дзя», проведена 

спільно з Академією живопису і каліграфії Китаю (2017) 

15–26 червня в НАОМА відбувся прилюдний захист дипломних творів 

випускників майстерень: факультету архітектури, храмового живопису, 

станкового живопису, монументального живопису, кафедри скульптури, графіки 

(вільної), оформлення та ілюстрації книги, графічного дизайну, сценографії та 

екранних мистецтв, реставрації творів мистецтва.  



22 червня до сторіччя заснування Української академії мистецтва у Будинку 

кіно відбувся прем’єрний показ документального фільму режисера Володимира 

Войтовича «Світлоносність серцебиття». 

З 5 до 15 вересня у виставкових залах Національної академії образотворчого 

мистецтва і архітектури пройшла традиційна звітна виставка дипломних робіт 

випускників ДХШ та художніх відділень ДШМ м. Києва. Було представлено 

понад 200 творчих робіт юних художників. Випускники презентували розмаїття 

ідей, думок і технік, таких, як скульптура, графіка, живопис, батик, інсталяції 

тощо.  

10 жовтня в НАОМА було проведено культурологічну благодійну акцію 

КОД (Культура. Освіта. Духовність). За участю Академії в програмі відбулося 

розгортання експозиції живопису з фондів НАОМА, виставка академічного 

рисунка, представлено творчий звіт акварельних та графічних робіт студентів 

архітектурного факультету, концептуальних студентських дизайн-проектів 

16 жовтня у методично-виставковій залі кафедри рисунка відбувся показ 

серії робіт старшого викладача кафедри Сергія Сабакаря. 

20 жовтня у виставковій залі відбулася виставка творів асистентів-

стажистів НАОМА. 

27 жовтня пройшов захист дипломних робіт випускників асистентури-

стажування НАОМА (живопис, графіка, скульптура, дизайн, сценографія, 

кіносценографія). 

4 листопада – виставка «Літографія 1946–2017». Експозицію зібрано з 

фондів кафедри графічних мистецтв. 

7 листопада – відкриття виставки графіки Юрія Рубашова (кафедра рисунка, 

НАОМА). 

23 листопада відкрито виставку творів Віктора Бистрякова «Вибране» (на 

кафедрі рисунка НАОМА). 



30 листопада  у галереї Nebo Art Gallery відбулася презентація творчого 

проекту Софії Рунової «Міста» за грантом Президента України для молодих діячів 

образотворчого мистецтва.  

25.11–15.12 – конкурс «Новорічний EX LIBRIS», у рамках якого, на кафедрі 

графічних мистецтв проведена виставка екслібрисів. 

17 листопада з нагоди святкування 100-річчя від дня заснування НАОМА у 

Центрі української культури та мистецтва відбулася виставка пейзажу. 

Організатори виставки: Міністерство культури України, Національна академія 

образотворчого мистецтва і архітектури, The Centre of Ukrainian Culture and Arts 

LLC. Було представлено твори видатних українських майстрів пейзажу з фондів 

Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Це художники, 

частина життя яких була нероздільно пов’язана з Академією.  

7 грудня у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі 

«Мистецький арсенал» відбулося відкриття виставки «Бойчукізм. Проект 

«великого стилю». Тут представлено понад 20 живописних, творів з колекції 

НАОМА. Родзинкою експозиції стали фотографії збережених фресок студентів-

бойчукістів, що відкрито у НАОМА. О. Ковальчук виступив автором статті про ці 

віднайдені розписи та провів відкриту лекцію у приміщенні академії. 

8 грудня у виставкових залах Центрального будинку художника 

Національної спілки художників України відбулося відкриття ювілейної 

ретроспективної виставки до 100-річчя НАОМА. Експозицію було сформовано на 

основі студентських курсових та дипломних робіт, що зберігаються у навчально-

методичних фондах кафедр академії. Було представлено всі кафедри академії. 

18 грудня з нагоди ювілею було проведено урочисту Академію та відкрито 

виставку конкурсних художніх творів студентів на здобуття премії  імені 

О. Мурашка. Відбувся концерт камерного оркестру Львівської національної 

музичної академії ім. М. В. Лисенка.  

2017 рік був щедрим на ювілейні дати. Зокрема було проведено ряд 

ювілейних виставок творів викладачів НАОМА. Значний резонанс мали виставки, 



приурочені до 100-річчя таких корифеїв вітчизняної мистецької школи, як 

Т. Яблонська, В. Бородай та Д. Лідер. В НАОМА та поза її межами в різних 

музейних та виставкових установах було організовано низку виставок творів 

Т. Яблонської. В залах ЦБХ НСХУ та в НАОМА було репрезентовано виставку 

творів В. Бородая. В Національному академічному театрі імені Івана Франка та в 

НАОМА було проведено виставкові проекти, присвячені творчості і викладацькій 

діяльності Д. Лідера. 

Творчі майстерні асистентури-стажування НАОМА на вул. Сошенка,33 – 

унікальна база, яка історично була задіяна для підтримки молодих митців. Зараз на 

цій базі функціонує освітньо-художній центр НАОМА. Куратором арт-резиденції 

на Сошенка, 33 виступає викладач кафедри графічних мистецтв Тарас Ковач. 

Викладачі академії упродовж 2017 року пройшли підвищення кваліфікації та 

стажування у таких вітчизняних вищих навчальних закладах, як Національний 

педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова та закордонних вишах. Професор 

М. Гуйда проходив стажування у Zhejiаng normal University (м. Ханчжоу, КНР), 

доцент О. Ковальчук проходив підвищення кваліфікації та стажування у такому 

виші, як Наньтунський університет (Інститут мистецтв) (м. Нантонг, КНР). Також 

О. Ковальчук перебував на стажуванні в Академії «Баохалоо» (Китайська Народна 

Республіка, м. Ханчжоу, провінція Чжецзян) стажування мало 2 етапи (серпень, 

листопад 2017).  

Викладачами кафедри живопису і композиції прочитано ряд лекцій в 

іноземних навчальних закладах. Так, 2017 року доценти І. Пилипенко, 

В. Харченко, Ю. Майстренко-Вакуленко прочитали курс лекцій у Загребській 

академії мистецтв Загребського Університету (Хорватія) за програмою «Еразмус».  

Доцент О. Одайник провела майстер-клас для китайських студентів на тему: 

«Колір як інструмент, який допомагає художникові в досягненні бажаних 

результатів» (м. Фо-Танг, КНР, серпень, 2017 р.) Також викладач кафедри 

архітектурного проектування доц. Д. Антонюк та доц. кафедри живопису і 

композиції О. Ковальчук провели лекції та майстер-класи з живопису та 



архітектури у Інституті інжинірингу та дизайну Цюанжоу (провінція Фуцзянь, 

КНР, липень, серпень 2017). О. Ковальчук провів стажування в Академії 

«Баохалоо» (Китайська Народна Республіка, м. Ханчжоу, провінція Чжецзян, 

серпень, листопад 2017) та прочитав лекції і провів майстер-класи з живопису в 

Інституті мистецтв Наньтунського університету.  

Доцент І. Пилипенко взяв участь у міжнародній виставці образотворчого 

мистецтва у місті Нанкіні (КНР). В ході форуму відбулася його зустріч з ректором 

Нанкінської академії мистецтва, найстарішого в Китаї вищого навчального 

закладу в галузі образотворчого мистецтва.  

  Студенти НАОМА мали можливість слухати теоретичні лекції зарубіжних 

мистецтвознавців та художників. Так, упродовж звітного періоду було 

організовано різнопланові за тематикою та напрямами лекції, серед яких варто 

нагадати такі:  

Лекція та майстер-клас професора Стамбульського університету Хікмета 

Барутчугіля на тему мистецтва ебру (за підтримки Посольства Турецької 

Республіки в Україні). Хікмет Барутчугіль працює викладачем відділення 

традиційного мистецтва у Художньому університеті Мімар Сінан (Стамбул, 

Туреччина, березень 2017 року). 

У вересні 2017 року в Академії відбувся семінар та круглий стіл з питань 

художньої педагогіки і академічної освіти з Донг Хао – відомим китайським 

культурно-громадським діячем, художником і педагогом, головою Асоціації 

розвитку культури за кордоном, головою Фонду ім. Сун Цін Лін та Фонду 

розвитку молоді, представником китайської асоціації художників, віце-

президентом Китайської міжнародної дослідницької асоціації живопису і 

каліграфії, віце-президентом CCTV в галузі живопису і каліграфії. Зараз у 

багатьох університетах праці Донг Хао використовують як навчальні методики.  

Відбулася лекція і круглий стіл з видатним китайським філософом та 

письменником Ван Ге, автором філософської теорії світової культурної гармонії 

Хе (жовтень 2017). 



2017 року викладачі академії за визначні творчі здобутки та вагомий 

особистий внесок у розвиток української культури і мистецтва, багаторічну плідну 

працю та високу професійну майстерність були удостоєні наступних державних 

нагород і почесних звань:  

Указом Президента України №422/2017 «Про відзначення державними 

нагородами України працівників Національної академії образотворчого мистецтва 

і архітектури» нагороджено:  

за вагомий особистий внесок у розвиток національного образотворчого 

мистецтва і архітектури, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, 

високий професіоналізм та з нагоди 100-річчя від дня заснування Національної 

академії образотворчого мистецтва і архітектури орденом «3а заслуги» II ступеня 

– Прибєгу Леоніда Володимировича – архітектора, завідувача кафедри;  

присвоєно почесні звання:  

«Заслужений архітектор України» Давидову Анатолію Миколайовичу – 

архітекторові, завідувачу кафедри; 

«Заслужений діяч мистецтв України»: 

Петренку-Заневському Олегу Васильовичу – художникові, доценту; 

Свінарьову Віктору Володимировичу – художникові, доценту; 

Соченко Марині Петрівні – художникові, старшому викладачу; 

«Заслужений діяч науки і техніки України»:  

Ковалю Петру Миколайовичу - завідувачеві кафедри, кандидату технічних наук, 

професорові; 

«Заслужений працівник культури України»: 

Стьопіну Євгену Васильовичу – проректору; 

«Заслужений працівник освіти України»: 

Касьяненко Тамарі Анатоліївні – ученому секретареві; 

«Заслужений художник України»: 

Батенко Олені Володимирівні – художникові, старшому викладачу; 

Твердому Анатолію Миколайовичу – художникові, скульптору, доцентові. 



Викладачі академії виступали як організатори й учасники зарубіжних 

виставкових проектів. Так, професори В. Гурін, М. Гуйда, В. Перевальський, 

А. Яланський, О. Белянський, В. Баринова-Кулеба, а також викладачі: А. Зорко, 

М. Кочубей, О. Ясенєв, О. Соловей, О. Храпачов, Т. Ковач, О. Грищенко, 

Є. Піскунов взяли участь в численних українсько-китайських виставках живопису.  

Важливою стала участь викладачів і студентів кафедри живопису і композиції 

у міжнародному проекті «Музей Тараса Шевченка в Пекіні». На основі цього 

багаторічного проекту, який було започатковано ще 2015 року, було створено 

науково-творчий гурток студентів та викладачів, що координував участь у 

виставкових акціях та підбирав матеріали до музейної збірки.  

За результатами спільного українсько-китайського наукового проекту «Музей 

Тараса Шевченка у Пекіні» підготовлено до друку ошатний каталог художніх 

творів, до якого увійшли роботи таких викладачів кафедри, як В. Баринова-

Кулеба, М. Гуйда. В. Виродова-Готьє, О. Ковальчук та ряду студентів і аспірантів. 

Активну участь у формуванні колекції музею та каталогу творів графіки взяв доц. 

П. Нестеренко (президент Українського екслібрис-клубу). 

Професор В. Баринова-Кулеба працювала в комітеті з образотворчого 

мистецтва Музею Тараса Шевченка в Пекіні (2017). 

 Делегація НАОМА на чолі з ректором взяла участь у міжнародному 

симпозіумі художнього скла в м. Ніньбо (КНР), а також у відкритті Галереї 

образотворчого мистецтва країн Центральної та Східної Європи у місті Луньшань 

(КНР). 

Співробітники академії виступили як куратори й учасники багатьох 

мистецьких і виставкових проектів, що проходили у київських та українських 

художніх музеях, мистецьких інституціях та державних установах, серед них: 

Національна спілка художників України, Національний художній музей України, 

Національний музей «Київська картинна галерея», Національний музей літератури 

України.  



Викладачі й студенти беруть активну участь у роботі Національної спілки 

художників України. Так, В. Перевальський та В. Гурін є секретарями, членами 

президії НСХУ, І. Пилипенко – голова об’єднання живопису Київської організації 

НСХУ, М. Кочубей – голова об’єднання графіки Київської організації НСХУ, 

О. Одайник – член Правління Київської організації Національної спілки 

художників України Вони залучають студентство до творчих ініціатив НСХУ. 

Зокрема О. Соловей – заступник голови бюро секції МДМ КОНСХУ по роботі з 

творчою молоддю. Викладачі Н. Білик, В. Перевальський та О. Ковальчук 

працювали в експертній комісії з надання грантів Президента України молодим 

майстрам народного мистецтва для створення й реалізації творчих проектів, та в 

журі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, в номінації «Образотворче 

мистецтво» та «Декоративно-прикладне мистецтво» присвяченого 

Шевченківським дням (конкурс заснований Міністерством освіти і науки України 

та Міністерством культури України). О. Ковальчук працював у Раді з питань 

культурно-мистецької освіти Міністерства культури України, та Експертній раді 

Міністерства культури України з питань захисту суспільної моралі. 

З успіхом було проведено низку виставкових проектів, присвячених 

українському сакральному мистецтву, до участі були залучені і викладачі 

Майстерні храмового живопису під керівництвом М. Стороженка та студенти і 

викладачі цієї майстерні. Зокрема, це тематична виставка «Мій Шевченко», 

присвячена пам’яті М. Стороженка в Національному університеті «Острозька 

академія» (09.03–30.05.2017), а також виставка «Кобзар» в Національному музеї 

Тараса Шевченка. Можемо з упевненістю констатувати, що на кафедрі живопису і 

композиції існує та розвивається науково-творча школа М. Стороженка. Вона є 

унікальною як у вітчизняному, так і в світовому контексті мистецькою школою, 

що визначає напрямок у розвитку сучасного сакрального та монументального 

мистецтва. Учнями цієї школи здійснено значний доробок на мистецькій та 

педагогічній ниві. Доцент О. Соловей продовжує працювати над висвітленням 



теоретичної складової школи М. Стороженка у низці наукових публікацій, що в 

перспективі складуть основу монографічного фундаментального дослідження. 

Студенти та викладачі НАОМА взяли участь у 8 Бієнале історичного жанру 

«Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників». (ЦБХ, 

м. Київ). Доц. О. Соловей вже багато років поспіль є відповідальним секретарем 

вищезгаданої Всеукраїнської бієнале історичного жанру. 

У виставковій залі Академії та в методичному кабінеті кафедри живопису і 

композиції проведено десятки проектів, виставок та студентських конкурсів. З 

кожним роком інтенсивність цього виставкового майданчика академії 

збільшується, і збільшується відсоток міжнародних виставок.  

У грудні 2017 НАОМА також виступила співорганізатором Міжнародного 

виставковому проекті «Морський Шовковий шлях» у м. Цюанчжоу (КНР), що 

пройшов водночас з науковою конференцією на базі галереї Центральної академії 

мистецтв КНР у м. Цюанчжоу. 

Викладачі Академії упродовж 2017 року активно працювали в експертних 

радах, комітетах Міністерства культури України або Міністерства освіти і науки 

України, Національної спілки художників України та ін.  

Доценти В. Перевальський, О. Одайник, О. Ковальчук – члени експертної 

комісії з надання грантів Президента України молодим майстрам народного 

мистецтва для створення й реалізації творчих проектів (2017), Доц. О. Ковальчук – 

голова журі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, в номінації 

«Образотворче мистецтво» та «Декоративно-прикладне мистецтво» присвяченого 

Шевченківським дням. Конкурс проводиться під гаслом «Об'єднаймося ж, брати 

мої» і в свою географію включає всі області України (конкурс заснований 

Міністерством освіти і науки України та Міністерством культури України, 2016, 

2017, 2018), член Ради з питань культурно-мистецької освіти Міністерства 

культури України (з 2016).  

  Також викладачі Академії є членами Комітету з присудження Премії імені 

Михайла Дерегуса в галузі образотворчого мистецтва (премія заснована 



Міністерством культури України і Національною спілкою художників України), 

Комітету з присудження Премії імені Катерини Білокур за видатні твори 

традиційного народного мистецтва (премія заснована Міністерством культури 

України і Національною спілкою художників України). Доц. О. Соловей – член 

експертної ради журі конкурсів Методичного кабінету департаменту культури 

КМДА.  

Показовим прикладом міжнародного співробітництва в Україні стали творчі 

майстерні Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури на 

Сошенка, 33, які вже другий рік є частиною програми художніх резиденцій 

Британської ради SWAP UK/Ukraine. У 2017 році програма SWAP проходила 45 

днів (з вересня по жовтень), і задіювала чотири інституції в Києві та Харкові, 

кожна з яких є місцем роботи для художника з Британії. У цілому ідея резиденції 

на Сошенка, 33, полягає у спробі інтеграції її в структуру навчання в НАОМА, а 

комунікація з її учасниками відбувається під час неформальних зустрічей. Це 

унікальне місце зі своєю історією. Останні декілька років тут проходять виставки 

сучасного мистецтва, лекції та воркшопи. 

Ініціатори і куратори проектів на Сошенка, 33 – художники Анна Сорокова і 

Тарас Ковач, а також їхні однодумці. Влітку 2017 року в рамках однієї з 

найвпливовіших світових виставок сучасного мистецтва Documenta 14 (Кассель, 

Німеччина) колектив «Сошенка, 33» брав участь у двох проектах: резиденції 

спільно з кассельською ініціативою Tokonoma і груповій виставці Title on the Spot 

(разом з колективами Termokiss з Косово, Toestand з Бельгії та Happy Positive зі 

Швейцарії).  

2017 року викладачі НАОМА доценти І. Пилипенко, В. Харченко, 

Ю. Майстренко-Вакуленко провели серію лекційних занять та майстер-класів у 

Загребській художній академії. Натомість у НАОМА викладали хорватські колеги. 

За сприяння міжнародних програм Еразмус Мундус студенти кафедри 

живопису і композиції П. Балтазюк та І. Ворона мали можливість навчатися 

семестр у Загребській академії мистецтв Загребського університету (2017).  



Науково-дослідницька, науково-методична та творчо-методична діяльність 

Академії у 2017 рр. визначається особливостями мистецького навчального закладу 

й характеризується органічним поєднанням наукового пошуку та творчого 

розвитку, базується на традиціях визнаної в усьому світі української мистецької 

школи, заснованої на початку ХХ ст.  

У НАОМА науково-дослідна діяльність за своїм спрямуванням здійснюється 

за наступними напрямками: науково-дослідна діяльність науково-педагогічних 

працівників кафедр; науково-дослідницька діяльність студентів; науково-дослідна 

діяльність аспірантів і здобувачів наукового ступеня; видавнича діяльність. 

Виставкова діяльність студентів та викладачів НАОМА підтверджує 

вагомість досягнень творчо-педагогічної системи Академії, розмаїття 

експериментальних шляхів її вдосконалення, високий професійний рівень 

професорсько-викладацького складу та гідну фахову підготовку національної 

мистецької еліти. 

Наукова діяльність проблемної науково-дослідної лабораторії з 

образотворчого мистецтва і архітектури, поряд з освітнім та виховними 

процесами, має на меті забезпечувати використання нових знань. Наукові 

теоретико-мистецтвознавчі  та архітектурні дослідження сприяють підвищенню 

значущості наукової діяльності в НАОМА, соціально-економічного й культурного 

розвитку держави.  

Упродовж 2017 р. чотирма науковими співробітниками Проблемної 

науково-дослідної лабораторії образотворчого мистецтва і архітектури НАОМА 

виконувалася планова наукова робота, згідно з тематичним планом, затвердженим 

ректором НАОМА і погодженим з Міністерством культури України.  

Проводилась робота з 4 науковими дослідженнями: одне з яких завершено, 

три – перебувають у робочому процесі. 

Проводилась організаційна робота з виконання плану заходів з підготовки 

до урочистостей з нагоди 100-літного ювілею НАОМА та наукової конференції 

«Творчі засади Української академії мистецтва: традиції та сучасність». 



Взято участь у підготовці до друку:  

довідково-інформаційного видання «Національна академія образотворчого 

мистецтва і архітектури 1917–2017»;  

ілюстративно-інформаційного видання «Національна академія 

образотворчого мистецтва і архітектури 1917–2017». 

Співробітниками лабораторії видано праці: 

«Виставкова діяльність Національної академії образотворчого мистецтва і 

архітектури. Історичний аспект 1917–2017» (О. Майданець-Баргилевич); 

«Каталог Всеукраїнської виставки екслібриса, присвяченої 100-річчю від 

дня заснування Української академії мистецтва (НАОМА)» (П. Нестеренко); 

«Каталог виставки «Культурний код України в художньому процесі 

пейзажу» (М. Юр). 

Науковці лабораторії взяли участь у 19 міжнародних конференціях, 4 

читаннях і 3 обговореннях виставок. 

Організовано й проведено 4 виставки: 2 – в НАОМА та 2 – в Національному 

музеї Тараса Шевченка. 

Написано 17 рецензій та відгуків на автореферати кандидатських дисертацій 

і магістерських робіт.  

Написано 18 статей до Української сучасної енциклопедії, 4 – до 

Української етнокультурологічної енциклопедії у 5 т. НАМ України. 

 Результати дослідницьких і науково-методичних праць з питань художньої 

освіти, історії образотворчого мистецтва, теорії та історії архітектури, 

реставрації пам’яток культури публікуються в академічному збірнику 

«Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці». Тут 

опубліковані наукові доробки як наших викладачів, аспірантів, асистентів-

стажистів, студентів, так і авторів з інших вишів та країн. 

  Відповідно до профільної специфіки академії творча діяльність є 

невід’ємною від навчально-виховного і науково-дослідного процесу. Комплексний 

творчий компонент є основним у формуванні фахівця як особистості, відповідно 



до чого всі елементи діяльності НАОМА (зокрема функціонування навчально-

творчих майстерень професорів академії, організація мистецько-творчих акцій, 

виставок, конкурсів, поточних і підсумкових атестаційних переглядів, участь 

викладачів і студентів у різноманітних міжнародних культурно-мистецьких 

заходах тощо) скеровані на формування морально-етичної та професійної 

цілісності випускника. 

Так, у 2017 р. викладачами Академії було організовано 45 художніх 

виставок (з них 12 персональних) регіонального, загальнодержавного та 

міжнародного рівнів. Усього науково-педагогічними працівниками Академії 

створено низку творчих робіт високого професійно-мистецького рівня (звіти 

кафедр академії). 

У контексті розвитку творчої діяльності важливої ролі набули інспіровані 

Академією мистецькі акції загальнонаціонального і міжнародного рівня.  

 

Результати дослідницьких і науково-методичних праць з питань художньої 

освіти, історії образотворчого мистецтва, теорії та історії архітектури, 

реставрації пам’яток культури публікуються в академічному збірнику 

«Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці». 

Упродовж  2017 рр. відділом науково-методичних видань було видано: 2 

збірники «Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні 

праці», де опубліковані наукові доробки як наших викладачів, аспірантів, 

асистентів-стажистів, студентів, так і авторів з інших вишів та країн. 

До 100-річного ювілею НАОМА підготовлено і видано: ілюстративно-

інформаційне видання «Національна академія образотворчого мистецтва і 

архітектури. 1917–2017» (обсягом 436 сторінок); а також щоп’ятирічне довідково-

інформаційне видання «Національна академія образотворчого мистецтва і 

архітектури. 1917–2017» (обсягом 105 сторінок). 

Готується до друку довідково-інформаційне видання «Українська академія 

мистецтва. Професори НАОМА. 1917–2017», де будуть подані в найбільшому 



обсязі біографічні дані провідних викладачів Академії, котрі упродовж століття 

працювали в Академії. 

Упродовж 2017 року співробітники відділу науково-методичних видань 

надавали фахову допомогу в редагуванні матеріалів для офіційного сайту 

Академії, а також матеріалів, поданих кафедрами. 

З метою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у 

галузі образотворчого мистецтва і архітектури та поновлення викладацького 

складу кафедр творчо обдарованою молоддю, в Академії діють аспірантура та 

асистентура-стажування.  

Станом на 01.11.2017 тут навчаються: 33 аспіранти та 10 асистентів-

стажистів.  

Всього (аспірантів та  асистентів-стажистів) – 43 особи. 

На кафедрі  теорії  та  історії  мистецтва – за спеціальністю   

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,  

реставрація – 23 аспіранти; 

На кафедрі теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв – за спеціальністю 

191 Архітектура та містобудування – 10 аспірантів. 

Асистенти-стажисти за кафедрами: 

Кафедра живопису та композиції – 3 особи; 

Кафедра графічних мистецтв – 2 особи; 

Кафедра скульптури – 2 особи; 

Кафедра  дизайну – 1особа; 

Кафедра реставрації  творів мистецтва – 1 особа; 

Кафедра сценографії  та екранних мистецтв – 1 особа. 

Випущено за звітний період 14 осіб, з них: 

аспірантів – 5; 

асистентів-стажистів – 9. 

Кандидатські дисертації упродовж 2017 р. захистили:  

за спеціальністю – 18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури: 



Боборикін Олексій Сергійович: «Особливості розвитку міських набережних»; 

Ширяєв Тарас Вікторович: «Архітектура київських готелів підвищеного комфорту 

другої половини ХІХ – початку ХХ століття». 

В Академії працюють дві спеціалізовані вчені ради з захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями:  

023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

(17.00.05 – Образотворче мистецтво),  

191 – Архітектура та містобудування (18.00.01 – Теорія архітектури, 

реставрація пам'яток архітектури).  

 

5. Міжнародне співробітництво та підготовка іноземних студентів у НАОМА 

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури активно 

впроваджує та продовжує розвивати зв’язки з мистецькими установами багатьох 

країн світу, серед яких Польща, Іспанія, Франція, Бельгія, Німеччина, Китай та 

інші. Мета – обмін теоретичними і практичними знаннями, а також можливість 

для студентів зацікавити іноземних мистецтвознавців й отримати перспективну 

роботу. 

Було проведено міжнародні виставки, де експонувались твори викладачів 

академії.  

Особливо плідно розвиваються стосунки з КНР.  

Студенти та викладачі взяли участь у ряді міжнародних виставок та 

конкурсів, отримавши гарні результати. 

У виставкових залах НАОМА пройшов ряд значних за резонансом 

міжнародних виставкових проектів.  

Також за сприяння міжнародних інституцій відбулися лекції та майстер-

класи зарубіжних художників. 

Міжнародна діяльність академії в галузі підготовки фахівців з художньої 

освіти для зарубіжних країн розпочалася ще 1960-х роках. Упродовж 1984–

2017 рр. Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури було 



підготовлено понад 270 іноземних фахівців з 25 країн світу: Камбоджі, Монголії, 

Ірану, Лівану, Пакистану, Сейшельських островів, Гани, Алжиру, Руанди, Ефіопії, 

Панами, Еквадору, Куби, Польщі, Болгарії, Греції, Македонії, Сербії, Чорногорії, 

Фінляндії, Південної Кореї, Японії, Китаю та ін. Після закінчення Академії 

більшість випускників-іноземців успішно працюють у галузі культури та 

мистецтва своїх країн, займаються науковою та музейною діяльністю, викладають 

у вищих навчальних закладах. Серед них чимало відомих митців та діячів 

культури, чиї творчі успіхи дістали визнання не тільки на їхній батьківщині, а й 

далеко поза її межами. 

У 2017 році всього в НАОМА навчалися 44 іноземних громадянина (всі 

громадяни з КНР). З них – 41 студентів, 1 асистент-стажист, 1 – аспірант. Успішно 

завершили навчання 12 бакалаврів та 7 магістрів. 

Як свідчить вітчизняний досвід, найсуттєвішою проблемою є якість фахової 

та мовної підготовки іноземних студентів, адже період повної соціомовної 

культурної адаптації в Україні з моменту початку навчання триває 1,5–2 роки. 

Основними факторами, що впливають на якість навчання іноземних студентів та 

на їхню кількість є недостатня базова підготовка; плутання мов (українська, 

російська) при навчанні; відмінності в термінах навчання: у магістратурі в 

НАОМА – 2 роки, в інших ВНЗ – 1 рік; пропуски занять без поважних причин; 

поблажливість викладачів. 

  У 2017 р. в НАОМА вжито заходів щодо посилення вимог обов'язкового 

державного тестування з мови навчання студентів-іноземців під час вступу на 

перший курс та до магістратури, покращення навчально-методичного 

забезпечення мовної підготовки іноземних студентів, посилення контролю за 

відвідуванням занять для іноземних студентів. 

 

 

 



6. Фінансове, матеріально-технічне та адміністративно-

господарське забезпечення діяльності НАОМА 

 

Навчальний процес НАОМА забезпечує в двох навчальних корпусах 

загальною площею 19033,4 кв. м., та творчих майстернях площею 395,3 кв. м, в 

тому числі 6 навчально-лабораторних і господарських споруд, навчально-

виробнича – 11633 кв. м, навчально-допоміжна – 4880 кв. м, підсобні – 2843 кв. м. 

та інше. Рівень оснащеності навчального процесу площами ТЗН, апаратурою та 

обладнанням відповідає вимогам вищої школи. 

Підготовка фахівців здійснюється в спеціалізованих аудиторіях, навчально-

творчих майстернях та в обладнаних технічними засобами навчально-методичних 

лабораторіях й технологічних майстернях, які діють при всіх факультетах і 

кафедрах; факультети мають можливість проводити заняття в комп’ютерних 

класах. 

Для проведення навчального процесу факультет образотворчого мистецтва 

НАОМА забезпечений відповідними навчальними приміщеннями, а саме: 

технологічними майстернями живопису і підготовки ґрунтів, технології 

монументального живопису, макетних матеріалів при кафедрі живопису і 

композиції, навчальною друкарнею, технологічними майстернями гравюри, 

офорта, травлення, літографії, шовкографії при кафедрі графічних мистецтв, 

кабінетом пластичної анатомії при кафедрі рисунка; технологічними майстернями 

підготовки дерева, каміння, гіпсоформувальнею при кафедрі скульптури; 

кабінетом спеціалізації мистецтвознавства, організації й управління художньою 

культурою при факультеті теорії та історії мистецтва; кабінетами англійської, 

французької та німецької мов при кафедрі іноземних мов, науково-методичним 

музеєм. 

Для підготовки фахівців з образотворчого мистецтва НАОМА має належний 

матеріально-технічний рівень, який потребує покращення.  

Контроль за дотриманням вимог та норм та правил техніки безпеки, 

виробничої, санітарної та протипожежної безпеки здійснюється викладацьким і 

навчально-допоміжним складом факультету, фахівцями підрозділів АГЧ.  

Санітарний стан приміщень випускових кафедр задовільний. Загалом на 

одного студента по кафедрі припадає 15,3 кв. м площі навчальних і лабораторних 

приміщень. В усіх аудиторіях, майстернях, лабораторіях, допоміжних 

приміщеннях є інструкції та порядок дій з техніки безпеки і протипожежної 

безпеки; в приміщеннях НАОМА розміщені плани про шляхи та порядок 

евакуації. 



Навчальний процес за спеціальністю «Образотворче мистецтво» забезпечений 

сучасними матеріалами та інструментами: натюрмортним фондом, реквізитом, 

муляжами, зліпками, прес-формами тощо. Кожного року покращується 

забезпечення кафедр обладнанням, оновлюється оргтехніка. 

В НАОМА для підготовки фахівців з архітектури наявне належне 

матеріально-технічне забезпечення. Спеціальна підготовка з фаху та її основний 

обсяг здійснюється на випусковій кафедрі архітектурного проектування 

факультету архітектури НАОМА. Заняття проводяться у спеціалізованих 

аудиторіях факультету та в навчально-творчих майстернях, комп’ютерних класах 

та методичних кабінетах кафедр. Контроль за дотриманням вимог і норм техніки 

безпеки, виробничої, санітарної і протипожежної безпеки здійснюється 

викладацьким і навчально-допоміжним складом факультету та фахівцями 

підрозділу АГЧ.  

Санітарний стан приміщень випускової кафедри задовільний. Загалом на 

одного студента по кафедрі припадає 15,3 кв. м площі навчальних і лабораторних 

приміщень. В усіх лабораторіях є інструкції з правил техніки безпеки і 

протипожежної безпеки. 

Для проведення навчального процесу факультет архітектури забезпечений 

відповідними навчальними приміщеннями, а саме: проектними майстернями, де 

розміщуються й виконують завдання з архітектурного проектування студенти 

одного з курсів окремої навчально-творчої майстерні.  

Водночас, для поглиблення супутніх знань з творчих предметів студенти 

факультету архітектури проходять вдосконалення своєї художньої підготовки на 

V році навчання у творчих майстернях разом зі студентами факультету 

образотворчого мистецтва. Відповідно, факультет архітектури використовує 

навчальні приміщення факультету образотворчого мистецтва, який має свої творчі 

майстерні при кафедрах. Для проведення занять з рисунка й живопису на 

факультеті архітектури є дві поточні аудиторії з гіпсовими зліпками та інвентарем 

для виконання вправ з живопису.  

Проведення практик (обмірної, скульптурної, ознайомчої, геодезичної 

тощо) на останньому етапі оформлення звітів, виконання креслень та підготовки 

експозиції відбувається в підготовлених аудиторіях на факультеті архітектури, 

факультеті теорії та історії мистецтв. 

Для підготовки студентів спеціальності «Архітектура будівель і споруд» в 

НАОМА наявні сучасні матеріали та інструменти (ксерокси, принтери для друку 

поточних методичних матеріалів тощо). На факультеті є свій реквізит, муляжі, 

зліпки та гіпсові відливки для проведення занять. 



Програмне забезпечення, парк технічних засобів, лабораторного 

обладнання становить 19 одиниць обчислювальної техніки та периферії. 

Навчальна комп'ютерна лабораторія факультету архітектури об’єднана в локальну 

мережу й підключена до мережі Інтернет.  

Для навчання студентів зі спеціальності 8.020209 «Реставрація творів 

мистецтва» за сучасними вимогами обладнано: 10 навчальних майстерень для 

заняття рисунком, живописом, скульптурою, ліпленням, декоративним розписом, 

художньою обробкою металу, загальною площею 420 кв. м; 6 майстерень для 

проведення навчання з реставрації творів мистецтва, загальною площею 160 кв. м; 

2 дипломні майстерні, загальною площею 80 кв. м; науково-методичний кабінет 

обліку та зберігання музейних експонатів та реставраційної документації, площею 

40 кв. м; лабораторії реставрації кераміки і скла, реставрації металів, 

фотолабораторія, загальною площею 16 кв. м; спеціальні приміщення для 

проведення фотофіксації випромінювання – 16 кв. м; столярна майстерня, площею 

16 кв. м; додаткова допоміжна площа – 150 кв. м. Всього – 978 кв. м. 

Згідно з угодою про взаємовигідне співробітництво, навчальний процес 

майстерні реставрації скульптури і творів декоративно-ужиткового мистецтва 

спеціальності 8.020209 «Реставрація творів мистецтва» забезпечують 

реставраційні майстерні та науково-дослідні лабораторії Національного музею 

історії України, Національного науково-дослідного реставраційного центру 

України та Інституту археології НАН України.  

Адміністрація НАОМА приділяє  увагу розвиткові соціальної сфери: 

створенню передумов для всебічного розвитку здібностей особистості, її творчої 

індивідуальності, формуванню готовності і здатності до самоосвіти, застосуванню 

нових педагогічних методик та інформаційних технологій; сприянню фізичному 

розвиткові.  

Облаштовано безкоштовний WiFi в навчальних корпусах, збільшена 

швидкість Інтернету до максимальної.  

 

Студентський гуртожиток НАОМА займає площу 4266,9 кв. м в блок-секції 

на 320 місць (в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Лук’янівська, 69-71), що дозволяє 

забезпечити житлом усіх бажаючих. Гуртожиток забезпечений необхідними 

умовами для мешкання, занять, відпочинку, кімнат чергових та кімнат іншого 

санітарно-побутового призначення.  

У студентському гуртожитку виконується поточний ремонт (приміщень, 

обладнання, інвентарю тощо). Підвищено рівень життєдіяльності та безпеки 

студентів. Охорона гуртожитку та безпека його мешканців цілодобово 



забезпечується службою охорони згідно з договором. Санітарно-технічний стан 

приміщень гуртожитку задовільний.  

Контроль за дотриманням вимог і норм техніки безпеки, санітарно-

гігієнічних норм, протипожежної безпеки здійснюється працівниками 

студентського гуртожитку підрозділу АГЧ, допоміжним складом НАОМА та 

допоміжними  системами сигналізації.  

У студентському гуртожитку створені належні умови для якісної підготовки 

та відпочинку. 

Рівень оснащеності задовільний. Подальший розвиток матеріально-технічної 

бази, покращення умов відпочинку передбачений перспективним планом розвитку 

НАОМА. На 01.09.17 р. заселено 250 студентів.  

У будівлі студентського гуртожитку здійснюється щоденне вологе 

прибирання,  місць загального користування( туалети, душові кімнати, кухні та 

коридори). 

 Здійснюється постійна санація приміщень від тарганів та мишей. 

 

 



7. Фінансова діяльність Академії за 2017 рік 



 

 



Всі зобов’язання в частині нарахування та виплати заробітної плати, 

стипендій, соціальних дотацій, оплати комунальних послуг та інших обов'язкових 

платежів НАОМА виконала своєчасно і в повному обсязі. 
  

8. Ремонтно-оздоблювальні роботи в 2017 році виконано в 

запланованому обсязі: 

- поточний ремонт стін коридорів навчальних корпусів 425 кв. м.; 

- поточний ремонт аудиторій, майстерень  загальною площею 520 кв. м.; 

- встановлено бойлер ГВП в душовій спортивної зали; 

- здійснено часткове промивання системи опалення для підготовки приміщень до 

опалювального сезону 2017–2018 рр., ремонт систем водопостачання 

(водовідведення) холодної води;  

- виконано поточний ремонт в студентському гуртожитку а саме шести санвузлів, 

душової кімнати, ліфта, аварійної стіни гуртожитку, трубопроводу гарячої води, 

2 бойлерів, системи водопостачання гуртожитку, кімнати й туалету операторів 

газової котельні виконані очисні роботи систем каналізації;  

- виконано поточний ремонт офортної, травильної майстерень, коридорів, 

санвузла, вхідних груп, входу в підвалу, 3-х туалетів та проведено заміну 35-ти 

метрів водогону. 

- облаштовано WiFi з доступом до Інтернету, збільшено швидкість до 

максимальної.  

- розроблено та затверджено проект, та поетапно встановлюється система 

протипожежної сигналізації. 

- замінено: силового кабелю – 150 м, кабелю освітлення – 225 м; 

- заміна розеток – 458 шт.; заміна ламп денного світла – 1400 шт.; 

- встановлено – 60 нових світильників. 

Студентський гуртожиток: 

- в кімнатах замінено 153 м електропроводки, замінено 81 розетку, 

замінено 23 світильники,відремонтовано бойлер гарячого водопостачання у 

душовій гуртожитку,відремонтовано 140 одиниць електротехнічного обладнання, 

змонтована та діє система контролю та сигналізації загазованості в котельні по 

вул. Лук’янівській, 69\71.  

 

9. Санітарно стан територій, приміщень  НАОМА 

 Санітарний стан територій НАОМА задовільний. Здійснюється щоденне 

прибирання, в тому числі – прилеглих територій навчальних корпусів, 

студентського гуртожитку та творчих майстерень. Побутове сміття вивозиться 

регулярно.  



 Додатково двічі на рік вивозиться понад 20 куб. м будівельного та 

великогабаритного сміття з навчальних корпусів, студентського гуртожитку . 

В рамках Всеукраїнської акції «День довкілля» проведено кронацію дерев на 

території НАОМА висаджено 8 саджанців дерев, квіти, відремонтовано лавочки 

тощо.  

 Постійно виконуються санітарні заходи з санації.  

 

10. Придбання матеріалів, обладнання, комплектуючих 

Кошти, витрачені на придбання товарно-матеріальних цінностей для 

забезпечення навчального процесу в НАОМА у 2017 році забезпечено на суму: 

836 973,00 грн (вісімсот тридцять шість тисяч дев’ятсот сімдесят три грн. 00 коп.) 

в тому числі: 

- фарба художня та аксесуари для живопису, ватман А-1, папір А-3, А-4, 

картон, мольберти -25 шт., деревина – 5 кубометрів, робочий спецодяг 

медикаменти, дезінфікуючі засоби (хлорантоїн), будівельні матеріали, 

мішковина (полотно), квіткова продукція-до ювілейних дат, обладнання для 

монтажу пожежної сигналізації, електронні картки для проїзду в громадському 

транспорті, канцелярські товари, комп’ютери – 3 шт., системний блок до 

комп’ютера, принтери (MФУ-1 шт.), картриджі до принтерів, тюнери, оргтехніка – 

копі-барабани до МФУ, блоки безперебійного живлення, накопичувальні жорсткі 

диски, комплектуючі до комп’ютерів та принтерів, дипломи, додатки до дипломів,  

залікові книжки,   журнали звітності, книги обліку для викладачів,  

студентські квитки, господарчі товари, миючі засоби, та засоби для прибирання, 

сантехнічне обладнання, електротовари та електрообладнання, бензин, 

обладнання для газових котелень, бланки, марки, брошури, картки обліку, 

планінги, печатки і штампи, матеріали для палітурної майстерні. 

 

11. Профілактично-запобіжні заходи цивільного захисту, санітарно-

епідеміологічної та пожежної безпеки 

За 2017 рік було перевірено забезпеченість персоналу НАОМА засобами 

медичного й гігієнічного захисту. Стан задовільний. Поновлено та 

доукомплектовано медпрепаратами аптечки. 

 

Проведено перевірку індивідуальних засобів захисту органів дихання ГП–7, 

пожежогасіння.  

За означений вище період хворіли 90 студентів НАОМА (переважно 

зареєстровані простудні захворювання). Медичний огляд у 2017 році пройшли 260 

студентів.  



 


