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1. ЗАГ АЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 У Нацiональному аерокосмiчному унiверситетi_ iм. М. €. Жуковського 
«Харкiвський авiацiйний iнститут» (надалi - Унiверситет) з . метою зберiгання 

iсторичних традицiй У нiверситету, з урахуванням досвiду зарубiжних 

унiверситетiв, присвоюються найпочеснiшi вiдзнаки колективного визнання 

особливих заслуг громадян Украi'ни та iнших держав у розвитку науки, культури, 

освiти, демократii'. 

Да:в:е Положения регламентуе присвоения почесного звания Унiверситету 

«Почесний доктор DOCTOR HONORIS CAUSA (лат. - достойний честi доктора) 

Нацiонального аерокосмiчного унiверситету iм. М. €. Жуковського «Харкiвський 
авiацiйний iнститут» (надалi - Почесний доктор). 

1.2 В Унiверситетi звания «Почесний доктор» може присвоюватися: 
- вiтчизняним i зарубiжним видатним ученим, державним i громадським 

дiячам, органiзаторам вищоi' освiти, керiвникам або представникам мiжнародних 

органiзацiй, вiтчизняних чи зарубiжних унiверситетiв, пiдприемств, установ, за . . . . . . ... 
значю досягнення в освп1 та науц1 1 розвитку аюац11; 

- особам, здобутки яких мають вагоме значения для розвитку свiтовоi' 

цивiлiзацii', зростання нацiональних багатств, iнтелектуального потенцiалу i 
авторитету У краi'ни, для розвитку У нiверситету, пiдготовцi фахiвцiв i науковцiв у 
авiацiйнiй галузi; 

- особам, безпосередня особиста участь i допомога яких е значним внеском 
в розвиток iнтелектуальноi', матерiальноi' бази шдвищення престижу 

У нiверситету. 

1.3 Звання «Почесний доктор» присвоюеться за рiшенням Вченоi' ради 

Унiверситету, повноваження якоi' щодо присвоения почесних звань визначено у 

Статутi Унiверситету (пiдпункт 16 абз. 2 п. 6.2). 

2. ВИМОГИ ДО КАНДИДА TIB ДЛЯ ВIДЗНА ЧЕННЯ ПОЧЕСНИМ 
ЗВАНИЯМ 

2.1 Кандидатами для присвоения звання «Почесний доктор» можуть бути: 
2.1.1 Вiдомий в Украi'нi державний чи громадський дiяч, дiяльнiсть якого . . . . 

спрямована на розвиток науки та освпи чи сприяла шдготовщ науковцш у 

авiацiйнiй галузi , а також зростанню престижу Унiверситету та Украi'ни; 

· 2.1 .2 Керiвник або представник мiжнародноi' органiзацii', вiтчизняного чи 
зарубiжного унiверситетiв, мiнiстерств чи вiдомств, а також державних установ та 
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корпорацiй замовникiв iнтелектуальних послуг, яю сприяли значному 

зростанню престижу Унiверситету та Укра'iни; 

2.1.3 Меценат, допомога якого с значним ~неском в розвиток 

iнтелектуально'i, матерiально'i бази i пiдвищення престижу У нiверситету. 

3. ПРОЦЕДУР А ПРИСВО€ННЯ ПОЧЕСНОГО ЗВАНИЯ 

3 .1 Обговорення запропоновано'i кандидатур и проводиться на засiданнi 

Вчено'i ради Унiверситету. Голова Вчено'i ради Унiверситету оголошус 

iнформацiю про особистий внесок претендента, йога вiдповiднiсть вимогам цього 

Положения. Обговоренню кандидатури на Вченiй радi Унiверситету може 

передувати попередньо обговорення на засiданнi вчено'i ради факультету, 

. кафедри, наукового пiдроздiлу тоща. 
3 .2 Рiшення про присвоения звання «Почесний доктор» приймасться 

бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi Вчено'i ради Унiверситету вщкритим 

голосуванням пiсля вiдповiдного обговорення. 

3.3 Дипломи Почесного доктора DOCTOR HONORJS CAUSA 
Нацiоиальиого аерокосмiчиого уиiверситету iм. М. €. Жуковського «Харкiвський 
авiацiйиий iнститут» пiдписус ректор та учений секретар Унiверситету, дипломам 

присвоюсться ресстрацiйний номер. 

3 .4 Вiдомостi про присвоения почесного звання публiкуються на 

офiцiйному сайтi Унiверситету. 

4. ВШАНУВАННЯ ВIДЗНА ЧЕНИХ ОСIБ 

4.1 Особi, якiй присвоено почесне звания, вручасться Диплом Почесного 
доктора DOCTOR HONORJS CAUSA Нацiонального аерокосмiчного унiверситету 
iм. М. €. Жуковського «Харкiвський авiацiйний iнститут», а також мантiя Вчено'i 
ради Унiверситету. 

4.2 Вручения Диплома i мантi'i вiдбувасться урочисто на розширеному 

засiданнi Вчено'i ради або на Конференцi'i трудового колективу Унiверситету. 

Лауреату почесного звання надасться слово для iнавгурацiйно'i промови. 

4.3 Почесному доктору DOCTOR HONORJS CAUSA Нацiонального 

аерокосмiчного унiверситету iм. М. €. Жуковського «Харкiвський авiацiйний 

шститут» надасться право бути обраним почесним членом Вчено'i ради 

У нiверситету. 

4.4 Довiдка про вiдзиачених осiб та 'ix фотокартки публiкуються у Книзi 
icтopi'i (лiтописi) Унiверситету, яка зберiгасться в музе'i. 
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4.5 Помiчник ректора здiйснюе подальше листування з лауреатами, яким 
присвоено звання Почесного доктора DOCTOR HONORIS CAUSA Нацiонального 
аерокосмiчного унiверситету iм. М. €. Жуковського «Харкiвський авiацiйний 

iнститут», для Ух iнформування про заходи i подii" в Унiверситетi (буклети, 

вiтальнi листiвки, запрошення на свята та урочистi заходи). 

5. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕНИЯ 

5 .1. Положення про присвоения звань почесного доктора Нацiонального 

аерокосмiчного унiверситету iм. М. €. Жуковського «Харкiвський авiацiйний 

iнститут» DOCTOR HONORIS CAUSA приймаеться Вченою радою Унiверситету i 
вводиться в дiю наказом ректора Унiверситету. 

5.2 Змiни та/або доповнення до цього Положення вносяться у порядку, 
встановленому для йога прийняття. 

5.3 У разi внесення змiн до законодавства про вищу освiту, що регулюють 
вiдносини, визначенi в цьому Положеннi, застосуванню пiдлягають норми 

законодавства до моменту внесення вiдповiдних змiн до цього Положення. 
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ЛИСТ ОБЛIКУ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

3 Положениям ознайомлений: 

пПр6вище, iнiцiали -~~" ';Пiдп_ис Ь, 
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ЛИСТ ОБЛIКУ ВНЕСЕIШЯ ЗМIН 
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