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Положення
про присвоєння почесного звання
професор ЛНМА імені М.В. Лисенка

У відповідності до ст. 32 Закону України “Про вищу освіту” та Статуту
Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка (далі ЛНМА,
Академія), для морального та матеріального заохочення учасників освітнього
процесу, які демонструють високі досягнення у педагогічній, науковій,
виховній та виконавській діяльності, ЛНМА має право встановлювати і
присвоювати почесне вчене звання “професор ЛНМА імені М.В. Лисенка”.
Порядок присвоєння такого звання регулюється дійсним “Положенням
про

присвоєння

почесного

вченого

звання

“професор

ЛНМА

імені

М.В.Лисенка”.
Права науково-педагогічних працівників, яким надано почесне вчене
звання Львівської національної музичної академії імюні М.В. Лисенка, діють
тільки у цьому закладі освіти.

1. Кваліфікаційні вимоги
1.1.

Почесне

вчене

звання

“професор

ЛНМА

імені

М.В.

Лисенка”

присвоюється рішенням Вченої ради ЛНМА представникам професорськовикладацького складу Академії, які працюють на постійній основі.
1.2. Почесне вчене звання «професор ЛНМА імені М.В. Лисенка» може бути
присвоєне науково-педагогічним працівникам, які мають стаж науковопедагогічної роботи не менше 40 років, у т.ч. не менше 20 років в ЛНМА, які
ведуть фахові навчальні курси на високому методичному і науковому рівні, а
також які зробили вагомий внесок у розвиток Академії.

2. Порядок розгляду питань щодо присвоєння почесного вченого звання
“професор ЛНМА імені М.В. Лисенка”
2.1. Почесне вчене звання «професор ЛНМА імені М.В. Лисенка» присвоює

Вчена рада Академії, керуючись цим “Положенням”.
2.2. Клопотання щодо присвоєння почесного вченого звання Академії
розглядає кафедра, де працює здобувач, заслуховує звіт викладача про його
виконавську і науково- педагогічну діяльність та готує обґрунтовані висновки
і скеровує пропозицію про присвоєння почесного звання на розгляд Вченої
ради Академії.
2.3. Після ознайомлення з пропозицією кафедри про присвоєння почесного
звання і її вільного обговорення, рішення щодо присвоєння почесних вчених
звань професора ЛНМА ім. М.В. Лисенка приймається на засіданні Вченою
радою відкритим голосуванням.
2.4. Порядок визначення кворуму ради звичайний. При затвердженні у
почесному вченому званні Академії кандидату необхідно набрати не менш 3/4
голосів присутніх на засіданні Вченої ради.
2.5. Вчена рада видає диплом “професор ЛНМА імені М.В. Лисенка”
встановленого зразка за підписами ректора та вченого секретаря і завірені
печаткою.
2.6. Особам, яким присвоєно почесне вчене звання професора ЛНМА імені
М.В. Лисенка, зберігається заробітна плата відповідно до схеми посадових
окладів діючих постанов Кабінету Міністрів України, а також, при наявності
коштів надається щорічна премія згідно з наказом ректора та погодженням з
профспілковим комітетом. Присвоєння почесного звання не тягне за собою
внесення змін у штатний розпис академії.
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