
Вчено.і. ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

з питання: «Про затвердження новоЇ редакці.і. «Положення про
присвоєння почесних звань Харківського націонатіьного

університету імені В. Н. Каразіна»»
від 24.01.2022 року, протокоjі №2

Заслухавши і обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічно.і.

роботи професора Володимира РОдЧЕІЖА про нову редакцію «Положення
про  присвоєння  почесних  звань  Харківського  національного  університету

імені В. Н. Каразіна» Вчена рада ухвалила:

1.  Затвердити  нову редакцію  «Положення  про  присвоєння  почесних звань

Харківського національного університегу імені В. Н. Каразіна».

2.  Підготувати  проект  наказу  про  введення  в  дію  рішення  Вчено.і.  ради

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Відповідальний:   проректор   з   науково-педагогічно.Ї   роботи   Володимир

родчЕнко
Термін виконання: до 31.01.2022 р.



 

ПОЛОЖЕННЯ 

про присвоєння почесних звань Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (далі 

Університет) – один із найстаріших університетів України. Протягом багатьох 

десятиліть свого існування присвоював звання «Заслуженого професора 

Харківського державного університету» найвидатнішим представникам 

професорського корпусу, які своєю сумлінною працею зробили гідний внесок у 

розвиток університету. 

Університет має також давні традиції щодо присвоєння/ звання «Почесний 

доктор Харківського державного університету», яким у різні роки були 

відзначені визначні вітчизняні та зарубіжні вчені, громадські діячі, діячі науки, 

освіти, культури та мистецтва. Прагнучи зберегти історичні традиції 

університету, вважаємо за доцільне відзначення видатних науково-педагогічних 

працівників та науковців почесними званнями: 

1. «Почесний доктор Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна». 

2. «Заслужений професор Харківського національного університету  імені 

В. Н. Каразіна». 

3. «Заслужений викладач Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна». 

4. «Заслужений науковий співробітник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна». 

 

2. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ 

2.1. Порядок присвоєння звання «Почесний доктор Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна». 

2.1.1. Званням «Почесний доктор Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна» вшановуються визначні вітчизняні та 

зарубіжні вчені, громадські діячі, діячі культури і мистецтва, що мають заслуги 

перед Українською державою та Університетом. 

2.1.2. Кандидатури до присвоєння почесного звання висуваються 

ректором, Вченою радою університету, вченими радами інститутів, факультетів 

або інших підрозділів університету. Питання про присвоєння звання «Почесний 

доктор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» 

розглядають на засіданні Вченої ради університету за поданням нагородної 

комісії. Склад нагородної комісії затверджується Вченою радою університету. 

Нагородна комісія приймає обґрунтовані пропозиції інститутів, факультетів та 

інших підрозділів університету  щодо номінантів, вивчає їх, обговорює 



 

кандидатури і шляхом таємного голосування ухвалює рішення про 

рекомендацію чи нерекомендацію кандидатури до розгляду на засіданні Вченої 

ради університету. Термін повноважень нагородної комісії – п’ять років. 

2.1.3. Рішення про присвоєння почесного звання університету кандидатам, 

які рекомендовані нагородною комісією, приймається Вченою радою 

університету таємним голосуванням за умови позитивного голосування двома 

третинами присутніх. 

2.1.4. Відзначений званням «Почесний доктор Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна» отримує диплом почесного доктора, мантію, 

перепустку до університету, нагрудний знак та статуетку "Per aspera ad astra!",  а 

його ім'я заноситься до «Книги почесних докторів Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна», що зберігається в музеї історії університету. 

2.1.5. Для розгляду питання Вченою радою  університету про присвоєння 

звання «Почесний доктор Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна» Ученому секретарю університету подаються такі документи:  

 подання ректора або подання голови Вченої ради або витяг з протоколу 

засідання Вченої ради інституту (факультету) або іншого підрозділу 

університету, який висуває кандидатуру;  

 витяг з протоколу засідання нагородної комісії; 

 автобіографія (біографія) кандидата; 

 дві рецензії наукових організацій або визнаних учених/діячів у галузі 

наукових досліджень кандидата. Зовнішні рецензенти визначаються Вченою 

радою інституту (факультету) або іншого підрозділу університету, який висуває 

кандидатуру. 

2.2 Вимоги до кандидата на присвоєння  почесного звання «Заслужений 

професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна». 

2.2.1 Почесним званням «Заслужений професор Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна» відзначаються доктори наук, 

які мають звання професора і не менше двадцяти п’яти років працюють за 

основною посадою в університеті в сфері науково-педагогічної діяльності, з яких 

не менше десяти років на посаді професора, які підготували не менше п’яти 

фахівців вищої кваліфікації, в тому числі і докторів наук, є авторами 

(співавторами) мінімум одного підручника або навчального посібника за 

рекомендацією Вченої ради університету, однієї монографії та понад п’ятдесяти 

наукових статей у фахових та міжнародних реферованих виданнях, здійснюють 

керівництво науково-дослідними роботами, проектами, грантами і зробили 

вагомий внесок у розвиток науки та вищої освіти. 

2.3. Вимоги до кандидата на присвоєння  почесного звання «Заслужений 

викладач Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна».  



 

2.3.1. Почесним званням «Заслужений викладач Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна» відзначаються науково-

педагогічні працівники, які не менше двадцяти п’яти років працюють за 

основною посадою в університеті, мають вчене звання професора або доцента, є 

авторами (співавторами) мінімум одного підручника або навчального посібника 

за рекомендацією Вченої ради університету,  тридцяти публікацій наукового та 

навчально-методичного характеру у фахових виданнях, підготували не менше 

трьох кандидатів наук, зробили вагомий внесок у підготовку фахівців 

відповідної галузі. 

2.4. Вимоги до кандидата на присвоєння  почесного звання «Заслужений 

науковий співробітник Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна». 

2.4.1. Почесним званням «Заслужений науковий співробітник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» відзначаються 

доктори та кандидати наук, які працюють в університеті за основною посадою 

не менше 25-ти років, мають звання професора, доцента або старшого наукового 

співробітника, здійснюють керівництво науковими роботами, програмами, 

грантами, мають не менше 5-ти завершених науково-дослідних робіт, виконаних 

безпосередньо під їх керівництвом, підготували не менше п’яти кандидатів наук, 

є авторами (співавторами) мінімум однієї монографії, 50-ти наукових статей у 

фахових та міжнародних реферованих виданнях, зробили вагомий внесок у 

розвиток науки, підготовку кадрів вищої кваліфікації, і робота яких здобула 

визнання наукової громадськості. 

2.5. Подання на здобуття почесних звань «Заслужений професор 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна», «Заслужений 

викладач Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» та 

«Заслужений науковий співробітник Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна» подаються Вченими радами структурних підрозділів 

Ученому секретарю університету щорічно, як правило, до 15 грудня поточного 

року. 

2.6. Подання на кожного з кандидатів за номінацією розглядається 

нагородною комісією, яка після проведення ретельної експертизи надає ректору 

узагальнені пропозиції щодо присвоєння почесних звань кандидатам і, в разі 

позитивного таємного голосування простою більшістю голосів, вносить їх на 

розгляд Вченої ради університету. 

2.7. Рішення про присвоєння почесного звання ухвалюється Вченою 

радою, як правило, один раз на рік до чергової річниці від дня заснування 

університету таємним голосуванням. Рішення приймається за умови 

позитивного голосування двома третинами присутніх на засіданні ради. 

2.8. Відзначений почесним званням одержує диплом встановленого зразка, 

нагрудний знак, а його ім'я вноситься до «Книги заслужених професорів, 



 

викладачів, та наукових співробітників Харківського університету», яка 

зберігається в музеї історії університету. Відзначеному почесним званням 

«Заслужений професор Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна» встановлюється щомісячна надбавка в розмірі до 50% 

посадового окладу за рахунок спеціального фонду університету за основною 

роботою в межах бюджетних асигнувань на оплату праці. Відзначеним 

почесними званнями «Заслужений викладач Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна» та «Заслужений науковий співробітник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» встановлюється 

щомісячна надбавка в розмірі до 30% посадового окладу за рахунок спеціального 

фонду університету за основною роботою в межах бюджетних асигнувань на 

оплату праці. Розмір зазначених надбавок не повинен перевищувати 50% 

посадового окладу професора. 

2.9. Для розгляду питання про присвоєння почесного звання на Вченій раді 

університету Ученому секретареві університету на кожного з кандидатів 

подаються такі документи: 

- подання на здобуття почесного звання Вченої ради структурних 

підрозділів університету, в якому відзначаються головні досягнення номінанта, 

з позитивною резолюцією ректора університету; 

- особовий листок обліку кадрів кандидата на почесне звання за підписом 

начальника відділу кадрів (для працівників університету); 

-  список наукових праць; 

- витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту, факультету або 

іншого підрозділу університету, який висуває кандидатуру;   

- витяг з протоколу засідання нагородної комісії. 

2.10. Кожен кандидат на почесне звання може брати участь у конкурсі 

тільки за однією номінацією. Працівники університету, які мають почесне 

звання, не можуть брати участь у конкурсі з інших номінацій. 


