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1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ 

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

1сторичних традицiй Унiверситету, з урахуванням досвiду зарубiжних 

унiверситетiв, присвоюються найпочеснiшi вiдзнаки колективного визнання 

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

освiти, демократii'. 

Дане Положения регламентуе присвоения почесного звания Унiверситету 

«Почесний професор Нацiонального аерокосмiчного унiверситету 

iм. М. €. Жуковського «Харкiвський авiацiйний iнститут» (надалi - Почесний 

професор). 

1.2 В Унiверситетi звания «Почесний професор» може присвоюватися 

особам, якi мають визнанi в icтopii' У нiверситету i У краi'ни досягнення в науковiй, 
науково-педагогiчнiй дiяльностi, видатним дiячам науки i технiки, керiвникам 
пiдприемств i органiзацiй, якi мають вчене звания професора та вчений ступiнь 
кандидата або доктора наук та якi: 

- зробили вагомi внески у розвиток нацiональноi' аерокосмiчноi' науки i 
технiки, машинобудування, електронiки та радiотехнiки i е авторами пiдручникiв 
для вищо1 школи; 

- пiдтримують науково-технiчнi зв'язки з Унiверситетом, приймають участь 

у навчальному процесi та у розвитку науковоi' та матерiально-технiчноi' бази 

У нiверситету. 

1.4 Звания «Почесний професор» присвоюеться за рiшенням вченоi' ради 
У нiверситету, повноваження якоi' щодо присвоения почесних звань визначено у 

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

2. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТIВ ДЛЯ ВIДЗНАЧЕННЯ ПОЧЕСНИМ 
ЗВАНИЯМ 

2.1 Кандидатами для присвоения звания «Почесний професор» можуть бути 
особи, якi мають вчене звания професора та вчений ступiнь кандидата або 

доктора наук, у тому чисш: 

2.1.1 Науковi, науково-педагогiчнi працiвники Унiверситету, якi мають стаж 

науко!3оi', науково-педагогiчноi' роботи понад 20 рокiв та науковий ступiнь, вчене 
звания (як правило, професора) та визначнi заслуги; 

2.1.2 Працiвники iнших закладiв освiти Украi'ни, наукових установ 

Нацiональноi' та галузевих академiй наук, галузевих науково-дослiдних установ, а 
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також пiдприемств i органiзацiй У кра'iни, особливi заслуги i професiоналiзм яких 
визнанi державою (дiйснi члени i члени-кореспонденти, лауреати державних i 
мiжнародних премiй, заслуженi дiячi тоща) i якi постiйно або перiодично 

залучаються до науково'i, науково-педагогiчно'i дiяльностi ·в Унiверситетi; 

2.1.3 Авторитетнi дiячi науки, освiти, культури зарубiжних кра'iн за 

особливий внесок у розвиток мiжнародних зв'язкiв i спiвпрацi з Унiверситетом; 
2.1.4 Працiвники Унiверситету, iнших закладiв освiти Укра'iни та 

зарубiжних кра'iн, що е керiвниками, органiзаторами, авторами: 

оригiнальних авторських методичних розробок тощ о, яю 

використовуються в освiтньому процесi Унiверситету, 

нових форм органiзацi'i освiти чи навчальних процесiв, якi запровадженi 

в У нiверситетi i мають позитивнi наслiдки, 
освiтнiх програм, що впроваджено в Унiверситетi, за участю iноземних 

органiзацiй i закладiв освiти, 
нових навчальних, науково-навчальних, виробничо-навчальних центрiв, 

комплексiв та iнших органiзацiйних форм iнтеграцi'i освiти з наукою та 

виробництвом, 

пiдготовки видатних спортсменiв, команд нацiональноi' першост1, . . . 
видатних науковцш 1 митц1в тоща. 

3. ПРОЦЕДУР А ПРИСВО€ННЯ ПОЧЕСНОГО ЗВАНИЯ 

3 .1 Обговорення запропоновано'i кандидатури проводиться на засiданнi 

Вчено'i ради Унiверситету. Голова Вченоi' ради Унiверситету оголошуе 

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 звания «Почесний професор» приймаеться 
бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi Вчено'i ради Унiверситету вiдкритим 

голосуванням пiсля вiдповiдного обговорення. 

3.3 Диплом Почесного професора Нацiонального аерокосмiчного 

унiверситету iм. М. €. Жуковського «Харкiвський авiацiйний iнститут» пiдписуе 
ректор та учений секретар Унiверситету, диплому присвоюеться реестрацiйний 

номер. 

3 .4 Вiдомостi про присвоения почесного звания публiкуються на 

офiцiйному сайтi Унiверситету. 
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4. ВШАНУВАННЯ ВIДЗНА ЧЕНИХ ОСIБ 

4.1 Особi, якiй присвоено почесне звания, вручает?ся Диплом Почесного 
професора Нацiонального аерокосмiчного унiверситету iм. ~. €. Жуковського 
«Харкiвський авiацiйний iнститут», а також мантiя Вченоi' ради Унiверситету. 

4.2 Вручения Диплома i мантi'i вiдбуваеться урочисто на розширеному 

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

Лауреату почесного звания надаеться слово для iнавгурацiйно'i промови. 

4.3, Почесному професору Нацiонального аерокосмiчного унiверситету 

iм. М. €. Жуковського «Харкiвський авiацiйний iнститут» надаеться право бути 
обраним почесним членом Вчено'i ради Унiверситету. 

4.4 Довiдка про вiдзначених осiб та 'ix фотокартки публiкуються у Книзi 
icтopi'i (лiтописi) Унiверситету, яка зберiгаеться в музе'i. 

4.5 Помiчник ректора здiйснюе подальше листування з лауреатами, яким 
присвоено звания Почесного професора Нацiонального аерокосмiчного 

унiверситету iм. М. €. Жуковського «Харкiвський авiацiйний iнститут», для 'ix 
iнформування про заходи i подi'i в Унiверситетi (буклети, вiтальнi лиспвки, 

запрошення на свята та урочистi заходи). 

5. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Положения про присвоения звания Почесного професора Нацiонального 
аерокосмiчного унiверситету iм. М. €. Жуковського «Харкiвський авiацiйний 
iнститут» приймаеться Вченою радою Унiверситету i вводиться в дiю наказом 
ректора У нiверситету. 

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

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

законодавства до моменту внесения вiдповiдних змiн до цього Положения. 
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ЛИСТ ОБЛIКУ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 
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