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ПОЛОЖЕННЯ 

Про професора-консультанта, доцента-консультанта, старшого викладача-

консультанта, викладача-консультанта 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 

1. Положення розроблено з метою створення сприятливих умов для колишніх 

науково-педагогічних працівників університету після виходу їх на пенсію, зокрема для 

залучення їх, як висококваліфікованих фахівців до підготовки кадрів, експертизи 

навчальної і наукової літератури, надання консультативної допомоги науково-

педагогічним працівникам і особам, які навчаються в університеті. 

2. Звання професора-консультанта присвоюється особам, які мають науковий 

ступінь доктора та (або) вчене звання професора, вийшли на пенсію і готові 

продовжувати наукову, методичну та педагогічну діяльність. 

Звання доцента-консультанта присвоюється особам, які мають науковий ступінь 

кандидатам наук та вчене звання доцента, старшого наукового співробітника, 

старшого дослідника, вийшли на пенсію і готові продовжувати наукову, методичну та 

педагогічну діяльність. 

Звання професора-консультанта, доцента-консультанта присвоюються Вченою 

радою університету за обґрунтованим поданням учених рад факультетів і науково-

дослідних інститутів за наявності письмової згоди кандидата. 

Звання старшого викладача-консультанта і викладача-консультанта присвоюється 

Вченою радою університету за обґрунтованим поданням учених рад факультетів і 

навчально- наукових інститутів, Центру міжнародної освіти, кафедри фізичного 

виховання та спорту за наявності письмової згоди кандидата 

3. Професори-консультанти, доценти-консультанти, старші викладачі-

консультанти, викладачі-консультанти мають право: 

– безоплатно користуватися Центральною науковою бібліотекою університету; 

– брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях кафедр (відділів, 

лабораторій), де вони працювали до виходу на пенсію; 

– брати участь у засіданнях наукових і методичних семінарів; 

– залучатися до консультування кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів, 

магістрів; 

– залучатися до проведення консультацій зі студентами, зокрема, при їх підготовці 

до участі в конкурсах наукових робіт та олімпіадах; 

– залучатися до рецензування рукописів навчальних, методичних, наукових 

видань; 

– залучатися в якості експертів для оцінки запитів на фінансування проектів за 

рахунок університетських Фондів фундаментальних, прикладних та пошукових 

науково-дослідних робіт та модернізації наукового і навчального обладнання; 

– залучатися до роботи в редакційних колегіях видань університету; 



 

 

2 

2 

– пропонувати свої навчальні, методичні, наукові роботи для 

включення до плану видавничої діяльності університету; 

– розміщувати свої наукові і методичні праці у відкритому електронному архіві 

(репозитарії) університету; 

– брати участь у виконанні науково-дослідних робіт, включених до Тематичного 

плану НДР університету; 

– вказувати у своїх публікаціях Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна як місце виконання роботи. 

4. Професори-консультанти, доценти-консультанти, старші викладачі-

консультанти, викладачі-консультанти зобовязані: 

– додержуватися Статуту і правил внутрішнього розпорядку університету, 

принципів педагогічної і наукової етики; 

– виявляти турботу про підвищення авторитету університету; 

– виховувати в осіб, які навчаються, повагу до університету та його традицій. 


