
Прийнято на засіданні вченої ради НТУ «ХПІ» 

від «28» травня 2021 р., протокол № 5. 

Введено в дію наказом ректора НТУ «ХПІ» 

№ 277 ОД від «14» червня 2021 р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про звання «Почесний доктор Національного технічного університету  

«Харківський політехнічний інститут» та «Почесний професор 

Національного технічного університету  

«Харківський політехнічний інститут» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 1.1. В Національному технічному університеті «Харківський 

політехнічний інститут» (далі НТУ «ХПІ») за результатами колективного 

визнання особливих заслуг громадян України та інших держав вводяться 

почесні звання НТУ «ХПІ» у двох номінаціях:  

 – Почесний доктор Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» (далі Почесний доктор НТУ «ХПІ»); 

 – Почесний професор Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» (далі Почесний професор НТУ 

«ХПІ»). 

 1.2. Звання «Почесний доктор НТУ «ХПІ» присвоюється особам, які 

мають визнані в історії університету та України досягнення в науковій, 

науково-освітній діяльності, які своєю самовідданою працею звеличили 

честь і славу НТУ «ХПІ»; видатним діячам науки і техніки, лауреатам 

державних премій, керівникам підприємств і організацій, що підтримують 

науково-технічні зв’язки з університетом та беруть активну участь у 

розвитку його матеріально-технічної бази. 

 1.3. Звання «Почесний професор НТУ «ХПІ» присвоюється видатним 

вченим та педагогам, а також державним і громадським діячам, 

представникам промисловості або міжнародних організацій, закордонних 

університетів, міністерств чи відомств, а також корпорацій – замовників 

інтелектуальних послуг, в знак визначення видатних заслуг у розбудові 

вищої освіти України та світового освітянського простору. 

 1.4. Висунення кандидатур на присвоєння почесних звань НТУ «ХПІ» 

здійснюється гласно за пропозицією ректора, ректорату, голови вченої ради 

НТУ «ХПІ» та вчених рад навчально-наукових інститутів/факультетів.  

 1.5. Почесні звання НТУ «ХПІ» присвоюються на підставі рішення 

вченої ради університету. 

 



2. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ ДЛЯ 

ВІДЗНАЧЕННЯ ПОЧЕСНИМИ ЗВАННЯМ НТУ «ХПІ» 

 

 2.1. Кваліфікаційні вимоги до кандидата на звання «Почесний 

доктор НТУ «ХПІ»: 

 2.1.1. мати науковий ступінь доктора наук; 

 2.1.2. мати видатні наукові досягнення, які сприяли розвитку 

технічних, природничих та гуманітарних наук; проводити плідну роботу з 

впровадження наукових досягнень в промисловість України, що утвердили 

високий авторитет науки в суспільстві; створення науково-педагогічних 

шкіл, визнаних в світі; 

 2.1.3. проводити плодотворну державну або громадську діяльність, 

направлену на збереження та збільшення загальнолюдських цінностей, 

укріплення дружби і співробітництва між країнами та піднесення 

міжнародного авторитету НТУ «ХПІ»; 

 2.1.4. мати плідні результати громадської діяльності по створенню 

правових, організаційних, фінансових та інших засад функціонування 

системи вищої освіти; активну миротворчу, благодійну громадську 

діяльність на благо України та своїх співвітчизників;  

 2.1.5. здійснити значний особистий вклад в сталий розвиток НТУ 

«ХПІ»; мати новітні результати у підготовці інженерних кадрів, кандидатів 

та докторів наук; сприяти зміцненню співробітництва між НТУ «ХПІ» і 

закордонними вищими навчальними закладами та організаціями, що 

допомогло зростанню престижу університету та підготовці науковців у 

відповідній галузі. 

 

 2.2. Кваліфікаційні вимоги до кандидата на звання «Почесний 

професор НТУ «ХПІ»: 

 2.2.1. внесення вагомого вкладу у підготовку та забезпечення потреб 

суспільства і держави висококваліфікованими науково-педагогічними 

кадрами та фахівцями виробництва; впровадження інноваційних технологій 

навчання в організацію освітнього процесу; втілення авторської методики 

викладання навчальних курсів та вирішення проблем вищої школи; 

опублікування підручників, наукових монографій, які пов’язані з 

пріоритетними напрямками розвитку освіти і науки;  

 2.2.2. зробити суттєвий особистий інноваційний вклад в 

удосконалення освітнього процесу в університеті, який сприяв значному 

зростанню міжнародному престижу НТУ «ХПІ» або реалізації програм 

перспективного розвитку матеріально-технічної бази НТУ «ХПІ»; 

 



 2.2.3. здійснювати високоефективну суспільну діяльність по 

розбудові правової держави; формування високих професійних та 

соціально-культурних якостей громадян, створення умов для самореалізації 

особистості, захисту конституційних прав і свобод громадян. 

 

3. ПРОЦЕДУРА ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ НТУ «ХПІ» 

 

 3.1. Обговорення запропонованої кандидатури проводиться на 

засіданні вченої ради університету. Голова вченої ради університету 

оголошує інформацію про особистий внесок претендента, його 

відповідність вимогам цього Положення. Обговоренню кандидатури на 

вченій раді університету може передувати попереднє обговорення на 

засіданні науково-технічної ради, вченої ради навчально-наукового 

інституту/факультету. 

 3.2. Рішення про присвоєння звання «Почесний доктор НТУ «ХПІ» 

або «Почесний професор НТУ «ХПІ» приймається відкритим голосуванням 

більшістю голосів присутніх на засіданні вченої ради університету за 

наявності кворуму після відповідного обговорення. 

 3.3. Особі, якій присвоєно звання «Почесний доктор НТУ «ХПІ», 

вручається диплом вченої ради університету і мантія. Особі, якій присвоєно 

звання «Почесний професор НТУ «ХПІ», вручається диплом і цінний 

подарунок від керівництва університету.  

 3.4. Диплом Почесного доктора НТУ «ХПІ» та Почесного професора 

НТУ «ХПІ» підписує ректор та голова вченої ради університету. 

 3.5. Вручення дипломів відбувається урочисто на розширеному 

засіданні вченої ради або інших урочистих заходах. Лауреату почесного 

звання надається слово для інавгураційної промови. 

 3.5. За бажанням особи, якім присвоєно звання «Почесний доктор 

НТУ «ХПІ», можуть виступити з науковою доповіддю перед вченою радою 

університету, професорсько-викладацьким складом та студентами НТУ 

«ХПІ». 

 3.7. Відомості про присвоєння почесного звання публікуються на 

офіційному сайті вченої ради університету. 

 

4. ВШАНУВАННЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ  

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ НТУ «ХПІ» 

 

 4.1. Особа, якій присвоєно почесне звання, має право брати участь у 

загальноуніверситетських заходах, на яких приймається університетом як 

його почесний гість. 

 



 4.2. Особа, якій присвоєно почесне звання, має право брати участь у 

засіданнях вченої ради університету з правом дорадчого голосу, 

висловлювати свої пропозиції щодо напрямків розвитку НТУ «ХПІ» та, за 

дорученням ректора, представляти університет поза його межами.  

 4.3. Особі, якій присвоєне почесне звання, гарантується можливість 

виступати перед науково-педагогічними працівниками або студентами 

університету з доповіддю про сучасні напрямки розвитку освіти та науки. 

 4.4. Довідка про відзначених осіб та їх фотокартки публікуються у 

Книзі історії (літописі) університету, яка зберігається в музеї НТУ «ХПІ». 

 4.5. Інформація про відзначених осіб публікується в університетській 

газеті «Політехнік». 

 4.6. Секретаріат вченої ради здійснює подальше листування з 

особами, яким присвоєно почесні звання НТУ «ХПІ», для їх інформування 

та запрошення на свята, урочисті заходи і події в університеті. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ПОЗБАВЛЕННЯ  

ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ НТУ «ХПІ» 

 

 5.1. Позбавлення почесних звань НТУ «ХПІ» здійснюється відповідно 

до цього положення. 

 5.2. Позбавлення почесного звання НТУ «ХПІ» здійснюється: 

 5.2.1. за власним бажанням особи, якій було присвоєно почесне звання 

НТУ «ХПІ»; 

 5.2.2. у разі виявлення порушення особою, якій було присвоєно 

почесне звання НТУ «ХПІ», вимог законодавства України; 

 5.2.3. у разі порушення особою, якій було присвоєно почесне звання 

НТУ «ХПІ», норм академічної доброчесності, незалежно від строку, що 

минув після присудження почесного звання НТУ «ХПІ». 

 5.3. Для вивчення обставин, пов'язаних з порушенням питання про 

позбавлення почесного звання НТУ «ХПІ», на засіданні вченої ради із числа 

її членів утворюється комісія, кількісний та персональний склад якої 

визначається вченою радою університету. Результати роботи комісії 

доповідаються на черговому засіданні вченої ради НТУ «ХПІ». 

 5.4. Вчена рада університету приймає рішення про позбавлення 

почесного звання НТУ «ХПІ». Диплом про почесне звання НТУ «ХПІ», 

вважається недійсним з дня ухвалення відповідного рішення вченою радою 

університету. 

 5.5. Особа, позбавлена почесного звання НТУ «ХПІ», втрачає всі 

права вказані в розділі 4 цього положення. 

 

 



6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 6.1. Положення про звання Почесного доктора Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та 

Почесного професора Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», зміни та доповнення до нього вносяться рішенням 

вченої ради університету. 

 6.2. У разі внесення змін до законодавства про вищу освіту, що 

регулюють відносини, визначені в цьому Положенні, застосуванню 

підлягають норми законодавства до моменту внесення відповідних змін до 

цього Положення. 

 

 

 

 


