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Місія і стратегія розвитку
Львівської національної музичної академії
імені М.В. Лисенка на 2020-2026 рр.
Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка (далі - ЛНМА
ім. М. В. Лисенка) є спадкоємицею багатих творчих, педагогічних та наукових
традицій - Консерваторії Галицького музичного товариства, Вищого музичного
інституту ім. М. В. Лисенка, Консерваторії ім. К. Шимановського та факультету
музикології Львівського університету. Академія, яка постала внаслідок
перейменування та об’єднання згаданих закладів, є найстаршим музичним вишем
України та одним із найстаріших подібних закладів у Східній та Центральній
Європі. Система вищої музичної освіти в Галичині від свого зародження і до
середини XX ст. завжди була інкорпорована у загальноєвропейський процес вищої
музичної освіти.
Цей історико-культурний фундамент обумовлює і особливу духовну місію
ЛНМА ім. М. В. Лисенка, яка мислиться в кількох напрямках її перспективного
розвитку:
• в регіональному - як один з основних центрів неповторної своєрідної
культури Галичини, що здійснює не лише освітні, але й мистецькопросвітницькі функції, координує зусилля з іншими інституціями
музичної сфери - Львівським національним театром опери і балету ім.
С.Крушельницької,
Львівською
національною
філармонією,
численними музично-освітніми закладами краю. Щодо них Академія
виступає інтегруючим центром, пропонує інноваційні естетичні
принципи та форми їх реалізації і в царині музичного життя, і в сфері
музичної освіти краю;
• в загальнонаціональному - як одна з невід’ємних складових
української професійної музичної освіти, що з огляду на тривалий
історичний досвід та блискучі досягнення вихованців Академії в
минулому і сучасності дає право і обов’язок пропонувати доцільні
зміни та засоби оновлення діяльності національних музичних вишів;
• в універсальному - як один з провідних репрезентантів української
музичної культури в світовому просторі.
Водночас Академія виступає як спадкоємиця багатонаціональних
традицій галицької культури, що сформувалась у тісній взаємодії і
взаємозбагаченні багатьох етнічних «пластів» духовної пам’яті, що
творили унікальний мистецький феномен Галичини. Таким чином,
Академія має і можливості, і громадянський обов’язок демонструвати
світові вагомість української національної музичної спадщини у об’ємній
панорамі багатонаціональної культурної традиції, а також здійснювати
промоцію своїх талановитих випускників в світовому мистецькому

просторі, утверджуючи престиж і української професійної музичної
школи загалом, і ЛНМА ім. М. В. Лисенка зокрема.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ЛНМА ім. М. В. ЛИСЕНКА
І. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ
Унікальний в етнокультурному відношенні регіон Галичини, зокрема її
столиці - Львова, увібрав духовно-культурні надбання багатьох народів українського, польського, австрійського, єврейського, вірменського та інших. Сам
край і його найбільший духовний та мистецький центр Львів яскраво виділяється
серед інших своєрідних за культурними традиціями і багатих на мистецькі
здобутки регіонів України перш за все завдяки взаємодії різних, часто доволі
контрастних національно-духовних засад.
Знаходячись на перехресті між Сходом і Заходом, Галичина акумулювала в
мистецькому житті найрізноманітніші художні віяння та перейняла розмаїті форми
побутування музики з Західної Європи. Відтак кожен народ, представники якого
творили тут свої громади, збагачував регіональну культурно-мистецьку, музичну
панораму ще й своїм неповторним колоритом. Але в цьому випадку буде вірним і
зворотне твердження: кожна національна культура, що плекалась тут, отримувала
своєрідний відбиток у провідних жанрах музичної культури, від «сусідів»,
зазнавала впливів, які в більшій чи меншій мірі збагачували, змінювали її
первинну природу.
Наступна вельми суттєва історична предиспозиція - надзвичайно
розгалужена й багатоелементна система інституцій музичної культури, що
творилась і функціонувала як багатонаціональна. До цієї ж традиції відноситься
дуже насичена гастрольна афіша впродовж майже 200 років. У Львові виступали
зірки сцени і концертної естради першої величини, найвидатніші композитори і
виконавці світу. Цей історико-культурний бекґраунд є природною опорою сучасної
творчо-мистецької стратегії ЛНМА ім. М.Лисенка і їх конче необхідно
враховувати, вибудовуючи основні напрямки діяльності найстарішого вищого
музичного навчального закладу України. Варто вказати основні історичні віхи
розвитку професійної музичної освіти Львова.
В 1796 році Юзеф Ельснер, майбутній вчитель Ф. Шопена, організував у
Львові «Музичну академію», яка згуртувала кращі виконавські сили для
концертної діяльності. Спеціальний музичний заклад під назвою «Інститут співу
при товаристві Св. Цецилії», як прообраз сучасної академії, почав діяти у Львові
ще в 1826 р. і заснував його син геніального австрійського класика Вольфґанґа

Амадея Моцарта - Франц-Ксавер, який був центральною постаттю галицького
музичного життя впродовж тридцяти років. На цій основі згодом виникло
Галицьке музичне товариство (ОаІігізсЬег Мизік-Уегеіп). При товаристві в 1839 р.
організовано «Інститут музики» Галицького музичного товариства, яким керував
австрійський музикант Йоганес Рукґабер.
З 1844 року “Інститут музики” став повноцінно функціонувати як
багатопрофільний музичний навчальний заклад, про що свідчить офіційний реєстр
“З сй у таіізти з” за 1844 р. в розділі “Заклади освіти і викладання (Шїеггісіїіз- ипб
ВіШип§з-Апзіа11еп)”. Революційні події «Весни народів» 1848-1849 рр.
призупинили діяльність Інституту Музики і лише в 1853 р. при відновленому
Галицькому музичному товаристві вдруге відродилась діяльність цього музичного
навчального закладу вже як Консерваторії. Першим директором консерваторії у
Львові знову став вже згаданий Йоганнес Рукґабер, другим - учень славетного
Шопена відомий піаніст і композитор Кароль Мікулі.
Від 1903 року у Львові розгорнув свою діяльність Вищий музичний інститут
імені М. Лисенка, засновником та першим директором якого був політик,
громадський діяч та композитор Анатоль Вахнянин. У міжвоєнному двадцятиріччі
у Львові виникла ще одна консерваторія - ім. К. Шимановського. Крім
консерваторій, у Львівському університеті від 1911 року функціонував Інститут
музикологіГ, який очолив Адольф Хибінський. В 1939 році на основі об'єднання
цих навчальних закладів створено Львівську державну консерваторію, якій в 1944
році присвоєно ім'я Миколи Лисенка. В 1992 році консерваторію перейменовано у
Вищий музичний інститут ім. М. Лисенка, у 2000 році - у Львівську державну
музичну академію імені М. В. Лисенка, яка в 2007 році Указом Президента
України від 13 вересня 2007 р. № 863 отримала Національний статус.
Враховуючи важливість історичних підвалин професійної музичної
освіти у Львові, ЛНМА ім. М. В. Лисенка готується до урочистого відзначення
в 2026 році 200-річчя Товариства Св. Цецилії у Львові, яку створив ФранцКсавер Моцарт та 230-річчя Академії Музики, яку заснував Ю. Ельснер.
II. СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Результати опитувань та моніторинг працевлаштування випускників
Академії останніх років дозволяє відзначити, що навчальний процес в Академії
сформований досить гнучко та охоплює різноманітні дисципліни, починаючи від
тих, що складають основу професії та закінчуючи тими, що дозволяють значно
розширити знання студента у певних сферах. Разом з тим у перспективі розвитку
необхідно передбачити ті інновації, яких вимагає від професійного вищого
навчального закладу сучасний стан музичної культури в Україні і в світі. Відтак

слід працювати у кількох напрямках удосконалення рівня професійної освіти в
Академії.
Перший - розширення тривалості викладання та необхідна специфікація базових
дисциплін. До них зокрема належать:
• поглиблене вивчення оркестрових труднощів та читання з аркушу для
студентів відповідних спеціальностей; професійно спрямована орієнтація та
збільшення обсягу ряду теоретичних дисциплін - сольфеджіо, гармонії,
поліфонії;
•

серйозне і триваліше вивчення додаткового інструменту, особливо
фортепіано для теоретиків і вокалістів, а також можливість вибору іншого
додаткового інструменту;

•

огляд джазової і популярної музики для академічних виконавців та
музикознавців;

•

подальше впровадження вивчення дисциплін ренесансного, барокового та
ранньокласичного виконавства із перспективою створення окремої кафедри
та спеціалізації “історично поінформованого виконавства” для студентів.

Другий - введення нових професійно орієнтованих дисциплін, відповідних до
вимог часу:
• режисура звуку та інші предмети, пов’язані з опцією «музика + комп’ютер»
(комп’ютерний набір нот);
• практика написання саундтреків тощо); музична терапія, розширений курс
музичної психології;
• ефективний менеджмент та маркетинг у музиці для майбутнього успішного
працевлаштування;
• музична педагогіка за новітніми системами (зокрема музика + танець,
музика + іноземна мова);
• курс імпровізації для кожної виконавської спеціальності.
Третій - Спеціалізація викладання загальних гуманітарних дисциплін, їх
наближення до фахової специфіки:
• розширення терміну навчання іноземної мови (передусім англійської, але й
інших) та її більша орієнтація на музичну спеціалізацію;
• введення курсу ораторського мистецтва та риторики та основ комунікації та
медіатехнологій;
• специфікація курсу правознавства, зорієнтованого на авторське право, на ті
правові проблеми, з якими стикаються музиканти.

Всі перелічені інновації вимагатимуть подальшої оптимізації в Академії
структури освітніх програм Бакалавра, Магістра, Доктора філософії, Доктора мистецтв
відповідно до нового законодавства та актуальних європейських тенденцій розвитку
музичної освіти та зміни навчальних планів із врахуванням досвіду чільних європейських
музичних вишів та партнерських закладів країн Євросоюзу, а також країн
пострадянського простору, які інтегрують свою систему освіти у загальноєвропейський
освітній процес. Це, в свою чергу, дозволить розширити застосування сучасних
технологій у навчальному процесі.
III. СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ ТА ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Наукова і творча діяльність викладачів, аспірантів та студентів Академії
нерозривно пов’язана з освітнім процесом і становить запоруку успішності
підготовки не лише фахівців вищої кваліфікації, але й креативних особистостей,
здатних організовувати і координувати музичне життя, гідно репрезентувати
українське музичне мистецтво в світі. Відтак необхідною є чітка стратегія наукової
і творчої діяльності Академії, відповідно до сучасного стану національної
гуманітарної науки та потреб культури, як також до загальних світових тенденції у
цій царині.
Пріоритетними в цьому напрямку стають організація та проведення
наукових, науково-методичних, мистецьких конференцій, симпозіумів, семінарів,
майстер-класів, конкурсів, у тому числі міжнародних.
Слід переглянути і ґрунтовно оновити форми підвищення педагогічної та
наукової кваліфікації, перепідготовки фахівців. Для цього доцільним є сприяння
стратегічних партнерств та підписання угод про співпрацю із провідними
музичними академіями, музичними інститутами університетів, філармонійними та
музично-театральними інституціями, дослідницькими центрами України та країн
світу.
В стратегії наукової діяльності Академії визначаються пріоритетні наукові
напрями, за якими Академія має можливості досягти найвагоміших результатів та
сприяти утвердженню авторитету навчального закладу в світі. До них належать
такі об’ємні тематичні блоки:
•

«Філософсько-естетична проблематика розвитку музичного мистецтва в
Україні та в світі»;
• «Українська музика в традиційному і сучасному вимірі»; «Музична культура
Галичини»;
• «Міждисциплінарні аспекти дослідження музичної культури», що
визначаються школами провідних науковців ЛНМА ім. М. В. Лисенка.

Доцільно сформульовані пріоритетні напрямки наукової діяльності повинні
активно впроваджуватись та розвиватись за рахунок розширення векторів
співпраці із закладами-партнерами, враховуючи новітні напрями, у тому числі
міждисциплінарні, для ширшого залучення викладачів, науковців, аспірантів,
творчих колективів Академії до виконання спільних наукових проектів в Україні і в
міжнародній кооперації.
Важливим у цьому процесі є і стимулювання та моніторинг публікаційної
активності викладачів Академії в авторитетних міжнародних виданнях, які входять
до баз ^УеЬ ої" Зсіепсе, 8сориз та ін.; публікування наукових монографій, статей;
сприяння регулярному проведенню внутрішніх, всеукраїнських та міжнародних
науково-практичних форумів, інтернет-конференцій, конгресів, семінарів.
Інтенсифікації творчої діяльності колективів, педагогів, аспірантів та
студентів ЛНМА ім. М. В. Лисенка передусім сприятиме здійснення концертновиконавських проектів, створенням спільних колективів/осередків із відомими
оперними артистами, музикантами-виконавцями, вченими-музикознавцями з
різних країн для проведення спільних довгострокових виконавських і творчих
проектів.
Важливим стимулюючим фактором творчої діяльності в Академії стане
отримання грантів на проведення спільних творчих акцій, концертів, фестивалів,
конкурсів, моніторинг концертно-виконавської діяльності викладачів та здобувачів
вищої і післядипломної освіти, участь в міжнародних фестивалях і конкурсах.
Необхідним для повноцінного творчого розвитку всього колективу Академії
буде регулярне проведення міжнародних творчих конкурсів, фестивалів, концертів,
майстер-класів, творчих лабораторій, а також розробка механізму стимулювання та
підтримки факультетів й підрозділів у їхній ініціативі щодо спільних мистецьких
проектів та наукових досліджень.
IV СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Метою Стратегії міжнародної діяльності Академії є впровадження
комплексних заходів із підвищення конкурентоспроможності експортного
освітнього потенціалу, формування системи ефективного використання освітнього
та творчого потенціалу Академії у сфері підготовки висококваліфікованих кадрів
для зарубіжних країн з урахуванням пріоритетів і потреб як України, так і
іноземних партнерів, створення в Академії сприятливих умов для просування
освітніх послуг на закордонні освітні ринки, забезпечення успішності інтеграції
Академії в міжнародне культурно-мистецьке, освітнє та наукове середовище, а
саме:
удосконалення системи управління у сфері міжнародної діяльності та
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•

•

•

•
•

•
•

•

міжнародного співробітництва Академії шляхом забезпечення
координації діяльності підрозділів Академії з розробки та виконання
міжнародних угод та договорів;
визначення
нових
пріоритетних
напрямів
міжнародного
співробітництва з потенційними партнерами;
забезпечення сталого розвитку міжнародної діяльності Академії в
галузі освіти за рахунок активізації роботи з підготовки проектних
заявок на участь в мистецько-творчих акціях та освітніх програмах
країн ЄС;
спільна розробка та реалізація міжнародних творчо-виконавських та
освітніх програм науково-педагогічних працівників із партнерськими
закордонними вищими навчальними закладами;
створення в Академії умов, які сприятимуть збільшенню кількості
міжнародних проектів та програм за участі підрозділів Академії
(Еразмус+, ІІЗЕКИ, БААО тощо);
організація та проведення тренінгів щодо написання заявок й участі в
грантових програмах;
сприяння активній участі науково-педагогічних працівників Академії в
навчальній та науковій діяльності закордонних університетів,
освітньо- культурних установ та організацій;
пошук можливостей отримання грантів для участі здобувачів вищої
освіти та викладачів у міжнародних освітніх програмах;
забезпечення популяризації бренду Академії завдяки участі у
міжнародних мистецьких акціях, офіційних візитах, розробки й
просування сувенірної та презентаційної продукції;
розширення експорту освітніх, послуг: збільшення кількості іноземних
здобувачів вищої освіти, збільшення кількості іноземних аспірантів.
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