


1. Загальні положення

1.1. Положення про відзнаки Львівської національної академії мистецтв 
(далі ЛНАМ): Грамота ЛНАМ, Диплом ЛНАМ, Значок ЛНАМ, Срібний 
нагрудний знак ЛНАМ, Медаль ЛНАМ розроблено з метою відзначення 
працівників і студентів ЛНАМ та її структурних підрозділів.

1.2. Грамота ЛНАМ, Диплом ЛНАМ, Значок ЛНАМ, Срібний 
нагрудний знак ЛНАМ, Медаль ЛНАМ є нагородами, якими відзначаються 
працівники і студенти ЛНАМ і її структурних підрозділів за заслуги у 
науково-педагогічній, творчій, організаційно-адміністративній, громадській 
та виховній роботі, за значні наукові досягнення, успіхи у навчанні, значний 
внесок у розвиток художньої освіти, підвищення авторитету академії, 
налагодження міжнародних відносин, з нагоди професійних свят, ювілейних, 
пам’ятних дат, а також інші особи, які мають значні заслуги перед
Львівською національною академією мистецтв.

1.3. Положення про нагороди Львівської національної академії 
мистецтв та зміни до нього затверджуються на засіданні Вченої ради ЛНАМ.

2. Порядок нагородження

2.1. Грамота Львівської національної академії мистецтв (далі - Грамота) 
є заохочувальною відзнакою для працівників, аспірантів і студентів ЛНАМ і 
її структурних підрозділів та інших осіб, які залучаються до науково-
викладацької, творчої, громадської діяльності у ЛНАМ, за сумлінну працю, 
творчі досягнення, сумлінне навчання, активну громадську позицію. 

2.2.Диплом Львівської національної академії мистецтв (далі – Диплом) 
є заохочувальною відзнакою для науково-педагогічних працівників та 
аспірантів ЛНАМ, інших осіб, які залучаються до науково-педагогічної 
діяльності, наукової та творчої роботи у ЛНАМ за: професійну майстерність, 
сумлінну багаторічну працю, вагомий внесок у розвиток мистецької освіти та 
раніше заохочувались Грамотою. 

2.3. Значок ЛНАМ (далі – Значок) є вищою заохочувальною відзнакою 
для науково-педагогічних працівників та аспірантів, студентів ЛНАМ, інших 
осіб, які залучаються до науково-педагогічної діяльності, наукової та творчої 
роботи у ЛНАМ за: професійну майстерність, сумлінну багаторічну працю, 
впровадження інноваційних форм і методів роботи, вагомий внесок у 
розвиток мистецької освіти та раніше заохочувались Грамотою. 

2.4. Срібний нагрудний знак Львівської національної академії мистецтв 
(далі – Срібний знак) є вищою заохочувальною нагородою для 
професорсько-викладацького складу ЛНАМ та інших осіб, які зробили 
вагомий внесок у розвиток мистецької освіти і науки, мають стаж роботи не 
менше десяти років у зазначеній сфері, раніше заохочувались Дипломом, за 



зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, творчі та 
науково-педагогічні досягнення.

2.5. Медаль ЛНАМ є найвищою заохочувальною нагородою ЛНАМ для 
професорсько-викладацького складу ЛНАМ та інших осіб, які зробили 
вагомий внесок у розвиток мистецької освіти і науки, мають стаж роботи не 
менше десяти років у зазначеній сфері, раніше заохочувались Срібним 
знаком, за зразкове виконання службових обов’язків, високий 
професіоналізм, творчі та науково-педагогічні досягнення

2.6. Висунення осіб на нагородження здійснюється гласно в 
колективах, де вони працюють, навчаються тощо і відображається в формі 
подання про нагородження на ім’я ректора ЛНАМ, у якому зазначаються 
конкретні підстави для цього.

2.7. Подання про нагородження готують керівники структурних 
підрозділів, погоджуючи їх з деканами, або з керівниками безпосереднього 
підпорядкування.

2.8. Належно оформлені подання повинні не пізніше 5 днів до 
конкретної дати (свята, ювілею чи іншого приводу) передаватись до 
проректора з науково-педагогічної роботи для узагальнення матеріалів і 
передачі їх на розгляд ректора ЛНАМ.

2.9. Зберігання бланків нагород, належне їх оформлення та облік 
нагороджень ними, а також підготовку відповідних наказів по особовому 
складу з цього приводу здійснює відділ кадрів ЛНАМ.

2.10. Відомості про нагородження зазначаються в трудових книжках 
співробітників або в особових справах студентів і аспірантів ЛНАМ.

2.11. Вручення нагород проводиться в урочистій обстановці ректором 
ЛНАМ або іншою посадовою особою, за його дорученням.

Ректор ЛНАМ професор Одрехівський В. В.


