Додаток 1
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до аспірантури, творчої аспірантури, асистентури-стажування до
Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка
у 2022 році
Правила прийому до аспірантури, творчої аспірантури та асистентуристажування розроблені Приймальною комісією Академії протокол № 56 від 13
грудня відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в
2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 13
жовтня 2021 року № 1098 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
26.11.2021 за № 1542/37164.
Підставою для здійснення прийому до творчої аспірантури
та
асистентури-стажування є Наказ Міністерства освіти і науки України №146-л
від 07.07.2017 року «Про переоформлення ліцензій», Наказ Міністерства освіти
і науки України №1169 від 24.12. 2007 р. «Про відкриття у ЛНМА імені М. В.
Лисенка аспірантури зі спеціальності 17.00.03 – музичне мистецтво» та Наказу
Міністерства культури України № 12 від 01.02.1993 року «Про відкриття у
ЛДМА імені М. В. Лисенка асистентури-стажування зі спеціальності – музичне
мистецтво». Підставою для здійснення прийому до аспірантури для здобуття
наукового ступеня доктора філософії є Сертифікат про акредитацію ОНП
доктор філософії зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво», який виданий
29.07.2021 року № 2105 та дійсний до 01.07.2027 року.
І. Загальні положення
1. ЛНМА імені М. В. Лисенка оголошує прийом на навчання в аспірантуру
(для здобуття ступеня доктора філософії), творчу аспірантуру (для здобуття
ступеня доктора мистецтва) та асистентуру-стажування (для одержання вищої
кваліфікації з фаху на основі раніше здобутого ступеня магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідно до Додатку до Правил прийому
до ЛНМА імені М. В. Лисенка у 2022 році.
2. До аспірантури ЛНМА імені М. В. Лисенка приймаються громадяни
України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території
України на законних підставах та виявили бажання здобути ступінь доктора
філософії на денній формі навчання за освітньою програмою доктора філософії,
спеціальності 025 «Музичне мистецтво».
3. До асистентури-стажування ЛНМА імені М. В. Лисенка приймаються
громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають
на території України на законних підставах та виявили бажання одержати вищу
кваліфікацію з фаху на основі раніше здобутого ступеня магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) на денній формі навчання зі спеціальності
025 «Музичне мистецтво» за наступними профілізаціями: «Фортепіано»,
«Скрипка», «Альт», «Віолончель», «Контрабас», «Арфа», «Флейта», «Кларнет»,
«Гобой», «Фагот», «Саксофон», «Труба», «Тромбон», «Валторна», «Туба»,
«Ударні інструменти», «Баян», «Акордеон», «Бандура», «Цимбали», «Гітара»,
«Сопілка», «Хорове диригування», «Симфонічне диригування», «Академічний
спів», «Музикознавство», «Етномузикознавство», «Композиція», «Джазове
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фортепіано», « Джазові оркестрові інструменти», «Спів джазовий», «Спів
естрадний».
4. До творчої аспірантури ЛНМА імені М. В. Лисенка приймаються
громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають
на території України на законних підставах, які завершили навчання в
асистентурі-стажування та вступають до творчої аспірантури на основі раніше
здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на
денну форму навчання зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» за
наступними профілізаціями: «Фортепіано», «Скрипка», «Альт», «Віолончель»,
«Контрабас», «Арфа», «Флейта», «Кларнет», «Гобой», «Фагот», «Саксофон»,
«Труба», «Тромбон», «Валторна», «Туба», «Ударні інструменти», «Баян»,
«Акордеон», «Бандура», «Цимбали», «Гітара», «Сопілка», «Хорове
диригування»,
«Симфонічне
диригування»,
«Академічний
спів»,
«Музикознавство»,
«Етномузикознавство»,
«Композиція»,
«Джазове
фортепіано», « Джазові оркестрові інструменти», «Спів джазовий», «Спів
естрадний».
Строк підготовки в творчій аспірантурі за цією ж спеціальністю – 2 роки.
5. Фінансування підготовки аспірантів та асистентів-стажистів у ЛНМА
імені М. В. Лисенка здійснюється:
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним
замовленням, за кошти державного бюджету);
за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за
кошти грантів, які отримала ЛНМА імені М. В. Лисенка на проведення
наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).
Державне замовлення на підготовку фахівців ступеня доктора філософії,
доктора мистецтва та фахівців вищої кваліфікації з фаху на основі раніше
здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
розміщується шляхом укладення відповідних договорів між державним
замовником (міністерством культури України) та ЛНМА імені М. В. Лисенка,
яка в установленому порядку надала інформацію про вступ до неї осіб, які на
конкурсних засадах отримали право на одержання відповідної освіти за кошти
Державного бюджету України.
6. Прийом до ЛНМА імені М. В. Лисенка на навчання в аспірантуру,
творчу аспірантуру та асистентуру-стажування здійснюється на конкурсній
основі незалежно від джерел фінансування навчання.
7. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за
кількома спеціальностями (освітніми програмами) за кошти державного або
місцевого бюджетів.
.
8. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу
надання місць у гуртожитку гарантовано за їх наявністю. Поселення вступників
до гуртожитку відбувається відповідно до затвердженого у ЛНМА імені М. В.
Лисенка «Положення про гуртожиток» (див. Положення про гуртожиток).
9. Правила прийому до аспірантури, творчої аспірантури (асистентуристажування) ЛНМА імені М. В. Лисенка діють протягом календарного року.
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ІІ. Організація прийому до аспірантури, творчої аспірантури (асистентуристажування) ЛНМА імені М. В. Лисенка
1. Організацію прийому в аспірантуру, творчу аспірантуру, асистентурустажування здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом
ректора ЛНМА імені М. В. Лисенка, який є її головою. Приймальна комісія діє
згідно з положенням про приймальну комісію ЛНМА імені М. В. Лисенка,
затвердженого вченою ЛНМА імені М. В. Лисенка у відповідності до
Положення про приймальну комісію. Положення про приймальну комісію
оприлюднюється на офіційному веб-сайті ЛНМА імені М. В. Лисенка.
2. Ректор ЛНМА імені М. В. Лисенка забезпечує дотримання
законодавства України, в тому числі цих Правил, а також відкритість та
прозорість роботи Приймальної комісії.
3. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є
підставою для видання відповідного наказу ректором ЛНМА імені М. В.
Лисенка.
4. Рішення Приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного
замовлення у межах ліцензійного обсягу повинно бути прийняте не пізніше
трьох календарних днів після доведення ЛНМА імені М. В. Лисенка
державного замовлення.
5. Усі питання, пов'язані з прийомом до ЛНМА імені М. В. Лисенка,
вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної
комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на
офіційному веб-сайті ЛНМА імені М. В. Лисенка, як правило, в день прийняття,
але не пізніше дня, наступного після прийняття.
ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії, доктора мистецтва
та отримання вищої кваліфікації з фаху на основі раніше здобутого ступеня
(освітньо-кваліфікаційного рівня) приймаються особи, які здобули ступінь
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
ЛНМА імені М. В. Лисенка зараховує зазначені категорії осіб за умови
виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV–VI цих Правил
прийому.
IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та
документів
Строки проведення вступних
екзаменів
Термін оприлюднення рейтингового

Денна форма навчання
14 липня 2022 року
22 липня 2022 року
(до 18.00 год.)
01–13 вересня 2022 року
не пізніше 14.00 години
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списку вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування за
кошти державного бюджету
Терміни зарахування вступників

14 вересня 2021 року
за кошти державного бюджету – не пізніше
12.00 години 15 вересня 2021 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб – не
пізніше 30 вересня 2021 року.

2. Навчальний рік в аспірантурі, творчій аспірантурі та асистентурістажуванні розпочинається 01 жовтня 2022 року.
V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі
до ЛНМА імені М. В. Лисенка
1. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до
приймальної комісії ЛНМА імені М. В. Лисенка. Факт подання заяви в
паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в
Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.
Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано ЛНМА імені М.
В. Лисенка на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення
вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови
допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної
бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим
в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання
анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє
рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на
цю саму спеціальність (спеціалізацію) до ЛНМА імені М. В. Лисенка.
Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення
вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
2. У заяві вступники вказують спеціальність (для асистентури-стажування
також профілізацію) та форму навчання.
3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5
Закону України «Про громадянство України»);
військовий квиток або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий ступінь
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого
здійснюється вступ, додаток до нього;
сертифікат про закінчення асистентури-стажування (доктор мистецтв);
4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого
здійснюється вступ, додаток до нього;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
план-проспект наукового дослідження завірений підписом майбутнього
наукового керівника (доктор філософії);
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план-проспект творчого проекту завірений підписом майбутнього
наукового та творчого керівника (доктор мистецтв);
копію сертифіката про закінчення асистентури-стажування (доктор
мистецтв);
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
копію військового квитка або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних.
Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за
кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі
місця навчання.
5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною
комісією ЛНМА імені М. В. Лисенка, або в установленому законодавством
порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового
квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.
Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
6. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає
рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до
аспірантури, творчої аспірантури (асистентури-стажування) ЛНМА імені М. В.
Лисенка протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі.
Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах
Приймальної комісії та веб-сайті ЛНМА імені М. В. Лисенка.
У разі відсутності повного пакету необхідних для вступу документів
вступнику буде відмовлено у допуску до вступних іспитів.
7. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому фіксується в заяві
вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у
паперовій формі.
8. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура
визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється
відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних
закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання
Документа з метою продовження навчання здійснюється ЛНМА імені М. В.
Лисенка до початку другого семестру першого року навчання його власника.
VI. Організація і проведення конкурсу
1. ЛНМА імені М. В. Лисенка проводить прийом на підготовку фахівців
ступеня доктора філософії, доктора мистецтва за спеціальністю 025 «Музичне
мистецтво» та фахівців вищої кваліфікації з фаху на основі раніше здобутого
ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) зі спеціальності
025 «Музичне мистецтво».
2. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для
зарахування на навчання, якщо кількість балів з кожного вступного екзамену –
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не менше 184 балів (за 200 бальною шкалою оцінювання). В разі отримання
абітурієнтом з будь-якого екзамену менше ніж 184 бали, рішенням
Приймальної комісії протягом наступної доби йому повертаються документи, а
його данні анулюються з Єдиної бази уповноваженою особою приймальної
комісії.
3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури, творчої
аспірантури та асистентури-стажування, конкурсний бал обчислюється як сума
результатів вступних екзаменів (за 200 бальною шкалою оцінювання),
конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.
VІІ. Проведення вступних екзаменів
1. Для проведення фахових випробувань при вступі до аспірантури,
творчої аспірантури та асистентури-стажування створюються предметні комісії.
2. Результати вступних іспитів оцінюються за 200 бальною шкалою.
3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії зараховуються бали з наступних вступних
випробувань: фах (презентація дослідницьких пропозицій і досягнень); фах за
попередньою профілізацією; іноземна мова.
Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня доктора мистецтв зараховуються бали з наступних вступних
випробувань: презентація теми творчого проекту; фах за попередньою
профілізацією; філософія; іноземна мова.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови,
дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing
System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче
рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного
рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час
визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
4. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання до
асистентури-стажування, зараховуються бали вступних іспитів з фах за
попередньою профілізацією та колоквіуму (співбесіди).
5. Програми вступних екзаменів розробляються і затверджуються ЛНМА
імені М. В. Лисенка не пізніше ніж за три місяці до початку прийому
документів. Програми вступних екзаменів обов'язково оприлюднюються на
інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті ЛНМА імені М. В.
Лисенка. У програмах екзаменів містяться критерії оцінювання до кожного з
них.
6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у
визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче
встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які
забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в
наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
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6. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені до
аспірантури (асистентури-стажування) ЛНМА імені М. В. Лисенка, розглядає
апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи
якої затверджуються наказом ректора.
Апеляція вступника щодо результату вступних випробувань повинна
подаватись особисто не пізніше наступного дня після оголошення оцінки.
Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше
наступного дня після її подання, як правило, у присутності вступника.
Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається.
7. Відомості щодо результатів вступних випробувань формуються в
Єдиній базі.
8. Результати вступних випробувань враховуються тільки у тому
навчальному закладі, у якому вони складались.
VІІІ. Формування та оприлюднення списку вступників,
рекомендованих до зарахування
1. Рейтинговий список вступників, формується за конкурсним балом від
більшого до меншого.
2. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази,
зазначаються:
прізвище, ім'я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
3. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та
оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ЛНМА імені М. В. Лисенка.
Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною
комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на
інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті ЛНМА імені М. В.
Лисенка.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі
самі дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно до пункту 2 цього
розділу.
ІХ. Надання рекомендацій для зарахування
1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за
кошти державного бюджету Приймальна комісія приймає у строк, визначений
пунктом 1 розділу ІV цього Додатка, та згідно з порядком формування
рейтингового списку, визначеного у розділі VІІІ цього Додатка, що
впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до
нижчого. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників
здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць,
що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності – у межах
ліцензійного обсягу.
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2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на
місця за кошти державного бюджету, відповідно до строків, визначених у
пункті 1 розділу ІV цих Правил.
3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної
комісії ЛНМА імені М. В. Лисенка.
Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також
розміщується на веб-сайті ЛНМА імені М. В. Лисенка.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись
повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до
Правил прийому.
X. Коригування списку рекомендованих до зарахування
1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам,
які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про
ступінь освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього).
Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця, за
кошти державного бюджету, не втрачають права участі у конкурсі на місця, за
кошти фізичних та юридичних осіб.
2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію
до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, приймається за
заявою вступника у довільній формі, що подається до Приймальної комісії
ЛНМА імені М. В. Лисенка та долучається до його особової справи.
3. Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних
осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання
здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
XІ. Наказ про зарахування
1. Накази про зарахування на навчання в аспірантурі, творчу аспірантуру
та асистентуру-стажування видаються ректором ЛНМА імені М. В. Лисенка на
підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з
додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників,
рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному
стенді Приймальної комісії і веб-сайті ЛНМА імені М. В. Лисенка у вигляді
списку зарахованих у строки, встановлені в пункті 1 розділу ІV цього Додатка.
2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути
скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з
боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XIІІ цього Додатка.
Вступники можуть бути відраховані з аспірантури (асистентуристажування) ЛНМА імені М. В. Лисенка за власним бажанням, про що
видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам
повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після
подання заяви про відрахування.
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3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи
видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу
XІІІ цих Правил.
XІІ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у
ЛНМА імені М. В. Лисенка
1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із
Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб
без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту», Указами Президента
України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку
економічного співробітництва областей України з суміжними областями
Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки
Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №
136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року №
684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства»,
наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №
1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та
осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25
листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні
стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами,
іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у
межах установлених квот прийому до ЛНМА імені М. В. Лисенка на підставі
направлень Міністерства освіти і науки України.
2. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за
кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, законодавством або угодами між ЛНМА імені М. В. Лисенка про
міжнародну академічну мобільність.
3. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора
філософії, доктора мистецтва та отримання вищої кваліфікації з фаху на основі
раніше здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня),
зараховуються до ЛНМА імені М. В. Лисенка на підставі наказів про
зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.
Зарахування вступників з числа іноземців для навчання в аспірантурі,
творчій аспірантурі, асистурі-стажуванні, докторантурі за кошти фізичних
(юридичних) осіб може здійснюватися ЛНМА імені М. В. Лисенка упродовж
року.
4. Порядок оформлення та подання заяв і документів.
Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:
- міжнародних договорів України;
- загальнодержавних програм;
- договорів, укладених ЛМНА імені М. В. Лисенка з юридичними та
фізичними особами.
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5. Іноземці подають до ЛМНА імені М. В. Лисенка такі документи:
а) анкету встановленого зразка;
б) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки
(бали);
в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України;
г) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом
охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за
два місяці до від'їзду на навчання в Україну;
д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців,
що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної
медичної допомоги);
е) копію документа що, посвідчує особу (паспорт);
є) 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см.;
ж) зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину
терміном до одного року.
Зазначені в підпунктах "б", "г", "е" документи повинні бути засвідчені
відповідно до законодавства країни їх видача, та легалізація у встановленому
порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України
(переклад українською мовою).
Іноземці, які поступають на навчання до аспірантури та асистентуристажування ЛНМА імені М. В. Лисенка складають такі самі фахові
випробування що і громадяни України.
Іноземці зараховуються за результатами фахових випробувань та на
підставі укладеного договору.
Мова навчання для іноземних громадян у ЛНМА імені М. В. Лисенка –
українська.
Іноземці, прийняті до ЛНМА імені М. В. Лисенка, мають права і обов’язки
аспірантів, асистентів-стажистів відповідно до законодавства України.
XІІІ. Зарахування до ЛНМА імені М. В. Лисенка на звільнені місця
протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників
1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять в аспірантурі
(асистентурі-стажуванні) протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються зі
складу аспірантів (асистентів-стажистів) ЛНМА імені М. В. Лисенка, про що
видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.
Зарахування на місця відрахованих аспірантів (асистентів-стажистів)
відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень
та вимог пунктів 2 і 3 розділу IX цього Додатка.
2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, які не
прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються,
про що складається акт.
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XIV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому
до аспірантури, творчої аспірантури (асистентури-стажуванні)
ЛНМА імені М. В. Лисенка
1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми
представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу
масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації
журналістів у приймальній комісії.
2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки
України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою
приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано
Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання
приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані
створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх
засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з
документами, що надаються членам приймальної комісії.
3. ЛНМА імені М. В. Лисенка зобов’язана створити умови для
ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності,
сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки,
освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та
обсяг прийому за державним замовленням за конкурсною пропозицією
(спеціальністю, освітньою програмою оприлюднюються на офіційному вебсайті ЛНМА імені М. В. Лисенка не пізніше робочого дня, наступного після
затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило,
не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше
ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку
денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті ЛНМА імені М. В.
Лисенка.
5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту
раніше освіту є підставою для скасування наказу про його зарахування.
6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що
фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальністю
(спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу,
рекомендування до зарахування та зарахування до ЛНМА імені М. В. Лисенка
здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс»,
на підставі даних Єдиної бази.
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Додаток 2

Правила прийому
на навчання до докторантури
Львівської національної музичної академії
імені М. В. Лисенка у 2022 році
Прийом до докторантури здійснюється відповідно до встановлених вимог
з урахуванням наукових досягнень за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво».
Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка здійснює
набір в докторантуру за напрямом 02 «Культура і мистецтво» (спеціальність
«025 Музичне мистецтво»). Термін навчання 2 роки.
До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора
філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності
(зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих
наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб,
які здобувають наукові ступені) і маються наукові результати, що потребують
завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової
доповіді за сукупністю статей.
Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до
вступу подає на кафедру або до аспірантури Академії розгорнуту пропозицію, в
якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової
роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до
захисту.
Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників
відповідні кафедри заслуховують їх наукові доповіді і шляхом голосування
визначаються можливість зарахування кожного вступника до докторантури та
подають висновки на розгляд Вченої ради ЛНМА імені М. В. Лисенка.
Перелік та строки подання документів, необхідних для вступу до
докторантури
На Вчену раду ЛНМА імені М. В. Лисенка подається:
– письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником із згодою бути науковим консультантом;
– заява та лист-рекомендація від установ підпорядкованих Міністерству
культури України.
Вчена рада ЛНМА імені М. В. Лисенка 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 Академії із ступенем доктора наук з відповідної
спеціальності.
Рішення Вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора
Академії.

