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Дане положення регламентує присвоєння звання почесного доктора, почесного
професора Львівської національної академії мистецтв (надалі – Академія) та
Почесного професора підрозділу (інституту, факультету, кафедри) ЛНАМ.
Положення розроблене згідно зі Статутом ЛНАМ з урахуванням досвіду
зарубіжних і вітчизняних університетів.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. В Академії присвоюються почесні відзнаки колективного визнання
особливих заслуг громадян України та інших держав в розвитку демократії,
науки і освіти у трьох номінаціях: «Почесний доктор ЛНАМ» (Doctor Honoris
Causa), «Почесний професор ЛНАМ» та «Почесний професор підрозділу
(інституту, факультету, кафедри) ЛНАМ».
1.2. Звання «Почесний доктор ЛНАМ» (Doctor Honoris Causa) присвоюється
видатним ученим, державним і громадським діячам, організаторам вищої
освіти, визначним творчим індивідуальностям, які безпосередньо не працюють
в Академії, але діяльність і здобутки яких мають вагоме значення для розвитку
освіти і науки, зростання інтелектуального потенціалу, авторитету України та
академії та відповідають нижчевикладеним вимогам.
1.3. Звання «Почесний професор ЛНАМ» присвоюється особам, які не
працюють в Академії, але активно співпрацюють з нею, або такі, які мають
визначні досягнення в науково-педагогічній, творчій та організаційній
діяльності в інших закладах освіти, професійних творчих спілках або
партнерських культурних інституціях та відповідають нижчевикладеним
вимогам.
1.4. Звання «Почесний професор підрозділу (інституту, факультету, кафедри)
ЛНАМ» присвоюється особам, які активно співпрацюють з відповідним
підрозділом, мають визначні досягнення в науково-педагогічній, творчій та
організаційній діяльності та відповідають нижчевикладеним вимогам.
1.5. Почесні звання присвоюються за рішенням Вченої ради Академії.
1.6. Будь-яка особа може відзначатися лише один раз і лише в одній із
номінацій.
2. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ ЗВАННЯМ
«ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР ЛНАМ» (Doctor Honoris Causa)
2.1. Кандидатом для присвоєння звання «Почесний доктор ЛНАМ» (Doctor
Honoris Causa) може бути:
а) відомий в Україні або за її межами вчений, державний чи громадськокультурний діяч, художник, дизайнер, діяльність якого спрямована на розвиток
науки та освіти, сприяє підготовці науковців та фахівців у відповідній галузі,
зростанню престижу Академії в Україні та в світі;
б) меценат, допомога якого є значним внеском в розвиток матеріальної бази і
підвищення престижу Академії;
в) організатор вищої освіти, керівник або представник міжнародної організації,
вітчизняного чи зарубіжного університетів, профільних мистецьких структур,
міністерств чи відомств, а також державних установ та корпорацій – замовників

фахівців та інтелектуальних послуг, які сприяли
матеріальної бази, зростанню престижу Академії.

значному

розвитку

3. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ ЗВАННЯМ
«ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР ЛНАМ»
3.1. Кандидатами для присвоєння звання «Почесний професор ЛНАМ» можуть
бути:
а) визначні творчі індивідуальності у сфері освіти, науки і мистецтва з України
та інших країн світу, які реально впливають на підвищення суспільного статусу
мистецтва і мистецької освіти, мають партнерські взаємини з ЛНАМ або
можуть стати репрезентантами професійних мистецьких шкіл ЛНАМ в Україні
та поза її межами;
б) працівники інших закладів освіти України або інших країн світу, наукових
установ Національної та державних галузевих академій наук, галузевих
науково-дослідних установ, а також підприємств і організацій України,
партнерських науково-освітніх закладів інших країн, особливі заслуги і
професіоналізм яких визнані державою або професійними спілками,
асоціаціями, і які постійно або періодично залучаються до науково-педагогічної
діяльності в Академії.
3.2. До визначних заслуг кандидата для присвоєння звання «Почесний
професор ЛНАМ» належать:
а) високий авторитет у професійних (мистецьких, наукових, педагогічних)
колах України або інших країн світу;
б) творча активність, наявність власних професорських шкіл, класів, науковометодичних розробок, монографій та ін.;
в) наявність оригінальних авторських навчально-освітніх програм,
спеціалізованих мистецьких курсів, які можуть збагатити освітнє життя
Академії.
4. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ ЗВАННЯМ
«ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР ПІДРОЗДІЛУ
(ІНСТИТУТУ, ФАКУЛЬТЕТУ, КАФЕДРИ) ЛНАМ»
4.1. Кандидатами для присвоєння звання «Почесний професор підрозділу
(інституту, факультету, кафедри) ЛНАМ» можуть бути:
а) визначні творчі індивідуальності з України та інших країн світу, які мають
значні заслуги у профільних щодо підрозділу ЛНАМ творчих спеціалізація,
реально впливають на розвиток мистецтва, дизайну, історії і теорії мистецтва,
мають партнерські взаємини з відповідним підрозділом ЛНАМ або можуть
стати репрезентантами професійної мистецької (дизайнерської, наукової)
школи ЛНАМ в Україні та поза її межами;
б) працівники інших закладів освіти України або інших країн світу, наукових
установ Національної та державних галузевих академій наук, галузевих
науково-дослідних установ, а також підприємств і організацій України,
партнерських науково-освітніх закладів інших країн, особливі заслуги і
професіоналізм яких визнані державою (дійсні члени і члени-кореспонденти,

лауреати державних і міжнародних премій, заслужені діячі тощо), які
періодично залучаються до науково-педагогічної діяльності в Академії і мають
заслуги в розвитку відповідного підрозділу Академії.
5. ПРОЦЕДУРА ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ
5.1. Ініціаторами присвоєння почесних звань можуть виступати вчені ради
підрозділів Академії, Вченої ради Академії, ректорату Академії, члени Вченої
ради Академії (не менше трьох).
5.2. Вчена рада Академії визначає відповідність представлень вимогам до
кандидата, що визначені даним Положенням і робить свій мотивований
висновок. У разі позитивного рішення документи подаються на розгляд
чергового засідання Вченої ради Академії.
5.3. Рішення Вченої ради Академії приймається таємним голосуванням при
наявності кворуму, якщо за нього проголосувало не менше двох третин членів
Вченої ради, які брали участь у засіданні.
5.4. Особі, якій присвоєно звання «Почесний доктор ЛНАМ» (Doctor Honoris
Causa) вручається диплом і мантія, особі, яка удостоєна звання «Почесний
професор ЛНАМ» або «Почесний професор підрозділу (інституту, факультету,
кафедри) ЛНАМ» – диплом.
5.5. Вручення диплому і мантії або диплому (відповідно до номінації)
відбувається урочисто на розширеному засіданні Вченої ради Академії.
Лауреату почесного звання «Почесний доктор ЛНАМ» (Doctor Honoris Causa)
надається слово для інавгураційної промови
6. ВШАНУВАННЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ
6.1. Особа, якій присвоєно почесне звання, має право брати участь у засіданнях
Вченої ради Академії та інших загальноакадемічних заходах.
6.2. Коротка довідка про відзначених осіб та їх фотокартки подаються в Книзі
пошани Академії, яка зберігається в музеї, а також заносяться в усі
інформаційні ресурси ЛНАМ.

