Додаток 1
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ
ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ
У 2018 РОЦІ
Загальна частина
Прийом до аспірантури та докторантури ЛНАМ у 2018 році здійснюється на
конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних
закладів у 2018 році, згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №13л
від 27.01.2017 (Ліцензія ВО №00253-025301 ), «Порядку підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23.03.2016 р. № 261 та цих Правил прийому до аспірантури та
докторантури ЛНАМ у 2018 році.
Правила прийому до аспірантури та докторантури ЛНАМ у 2018 році є
додатком до Правил прийому до ЛНАМ у 2018 році.
Аспірантура Львівської національної академії мистецтв здійснює підготовку
науково-педагогічних та наукових кадрів за спеціальностями (Перелік
спеціальностей, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 29
квітня 2015 р. №266 зі змінами; внесеними згідно з Постановами КМ № 674 від
27.09.2016 № 53 від 01.02.2017):
023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (ОДР)
022 – Дизайн
У 2018 році набір здійснюється на спеціальність 023 ОДР та спеціальність 022
Дизайн за кошти державного бюджету в межах державного замовлення та за кошти
фізичних і юридичних осіб в межах ліцензійного обсягу.
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить
чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.
Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньонаукової програми за певною спеціальністю та проведення власного наукового
дослідження.
Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури та наукової
програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.
Аспіранти та докторанти проводять наукові дослідження згідно з
індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки
виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації
протягом строку підготовки в аспірантурі та докторантурі.

1. Строки прийому заяв та обов’язкових документів, проведення вступних
випробувань, зарахування на навчання до аспірантури ЛНАМ
1. Початок прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні
випробування – 16.07.2018 р.
2. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні
випробування – 20.07.2018 р.
3. Проведення співбесіди та вступних випробувань – 23.07.2018 р. –
27.07.2018 р.
4. Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування за рахунок коштів державного бюджету –
30.07.2018 р.
5. Зарахування вступників за рахунок коштів державного бюджету –
07.08.2018 р.
6. Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (за
умови виконання набору за рахунок коштів державного бюджету за
відповідною спеціальністю (спеціалізацією) – 07.08.2018 р.
2. Умови прийому до аспірантури
Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.
Підготовка осіб в аспірантурі ЛНАМ здійснюється:
– за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
– за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за
кошти грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень, за
якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії).
До аспірантури ЛНАМ на конкурсній основі приймаються особи, які здобули
вищу освіту ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. До
вступних випробувань допускаються виключно особи, які в установлений строк
подали всі необхідні для вступу документи. Приймальна комісія може відмовити
особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури у зв’язку з
неподанням в установлений строк всіх обов’язкових документів або за умови
оформлення цих документів неналежним чином.
Повний комплект обов’язкових документів подається вступником особисто у
відділ докторантури та аспірантури у встановлений строк.
Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури ЛНАМ
включає:
– заява встановленого зразка;
– реферат з презентацією дослідницьких пропозицій та досягнень з обраної
спеціальності;
– список публікацій;
– копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;
– копія додатку до диплома з оцінками;
– рекомендація кафедри/факультету);

– особовий листок з обліку кадрів установленої форми;
– фото розміром 3,5 × 4,5 см;
– копія паспорта (стор. 1, 2, 11)
– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
– копія трудової книжки;
– довідка з місця роботи.
Оригінал диплома про повну вищу освіту і паспорт пред’являються
вступником під час подання заяви;
Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним
вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань на рівні з
іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного
складення ним вступних випробувань та прийняття Вченою радою ЛНАМ рішення
про визнання його диплома.
3. Вступні випробування до аспірантури
Вступні випробування до аспірантури ЛНАМ складаються з:
– співбесіда (комісія по співбесіді для вступу в аспірантуру приймає рішення щодо
допуску для проходження наступних вступних випробувань, яке оформлюється
протоколом)
– іспит
зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з
відповідної спеціальності);
– іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) (в обсязі,
який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови, дійсним
сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або
сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2
Загальнодержавних рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);
німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaf (не нижче рівня B2
Загальнодержавних рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);
французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня
B2 Загальнодержавних рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня)
звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення
результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів
вступного випробування з англійської мови з найвищим балом.
Відповідно до «Правил прийому до аспірантури та докторантури ЛНАМ у
2018 році» особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра чи спеціаліста, можуть
бути призначені додаткові вступні випробування.
Результати вступних випробувань до аспірантури ЛНАМ дійсні для вступу
протягом одного календарного року.
Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями, до
складу яких входить, як правило, три – п’ять осіб (з них – не менше двох докторів
наук), які призначаються наказом ректора академії. За проведення вступних
випробувань до аспірантури відповідають голови предметних комісій; вони
щороку складають програми вступних іспитів, екзаменаційні білети, які

затверджуються ректором академії не пізніше, ніж за три місяці до початку
проведення вступних випробувань.
До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори
наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та
відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.
До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники
інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори
про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво
дослідженнями аспірантів, спільне виконання освітньо-наукової програми або з
якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною освітньо-науковою
програмою, узгодженою між університетом або науковою установою.
Склад предметних комісій затверджується наказом ректора не пізніше, ніж за
три місяці до проведення вступних випробувань.
Організація та порядок проведення вступних випробувань до аспірантури
визначається та регламентується «Положенням про підготовку здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Львівської національної академії
мистецтв».
4. Зарахування до аспірантури
За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури
приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника окремо.
У встановлений строк відбувається оприлюднення рейтингового списку
вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за рахунок коштів
державного бюджету, а за умови виконання набору до аспірантури за рахунок
коштів державного бюджету, формується список рекомендованих до зарахування
за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.
Рішення про зарахування до аспірантури ухвалюють на засідання приймальної
комісії та оформлюють протоколом. На підставі рішення приймальної комісії
ректор Академії видає наказ, який оприлюднюється в установленому порядку.
Початок навчання в аспірантурі – 1 вересня.
5. Умови прийому до докторантури
Підготовка в докторантурі ЛНАМ здійснюється:
– за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
– за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за
кошти грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень, за
якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук).
До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії,
наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності, зокрема, не менше
10 публікацій в міжнародних, вітчизняних реферованих журналах, індексованих в
наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які
здобувають наукові ступені і які мають наукові результати, що потребують
завершення або оформлення у вигляді дисертації.
Для вступу до докторантури вступник не менше, ніж за два місяці до вступу
подає кафедрі розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи

та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів
проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів
від усіх вступників вчені ради відповідних факультетів заслуховують їх наукові
доповіді, шляхом голосування визначають можливість зарахування кожного
вступника до докторантури та подають висновки на розгляд Вченої ради ЛНАМ.
Повний комплект обов’язкових документів подається вступником особисто у
відділ докторантури та аспірантури ЛНАМ до 20.08.2018 р
Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури ЛНАМ
включає:
– заява встановленого зразка
– копія диплома доктора філософії або кандидата наук;
– письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором
наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ЛНАМ, із
згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
– завірений ученим секретарем ЛНАМ список публікацій за темою дисертації;
– особовий листок з обліку кадрів установленої форми;
– автобіографія;
– фото розміром 3,5 × 4,5 см;
– копія паспорта (стор. 1, 2, 11)
– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
– копія трудової книжки;
– довідка з місця роботи;
Оригінал диплома доктора філософії або кандидата наук і паспорт пред’являються
вступником під час подання заяви.
Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним
вищим навчальним закладом, допускається до вступу на рівні з іншими
вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради ЛНАМ щодо зарахування
такого вступника в докторантуру Вчена рада ЛНАМ одночасно приймає рішення
про визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада ЛНАМ надає вступнику
обґрунтоване пояснення причин такої відмови.
Вчена рада ЛНАМ в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо
кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та
відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає
докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або
наукових працівників ЛНАМ із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.
Рішення Вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора академії.
Зарахування до докторантури ЛНАМ здійснюється з 01.09.2018 р.

