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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Це положення регламентує присвоєння звань почесного доктора
(Doctor Honoris Causa)
університету

та

Чернігівського національного технологічного

почесного

професора

Чернігівського

національного

технологічного університету (надалі - Університет). Положення розроблене
згідно зі Статутом Університету з урахуванням зарубіжного і вітчизняного
досвіду.
1.2 В Університеті присвоюються звання колективного визнання
особливих заслуг громадян України та інших держав (надалі – звання) у двох
номінаціях: «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Чернігівського
національного

технологічного

університету»

і

«Почесний

профессор

Чернігівського національного технологічного університету».
1.3 Звання «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Чернігівського
національного

технологічного

університету»

присвоюється

видатним

ученим, діячам галузі вищої освіти, державним і громадським діячам за:
 діяльність і здобутки, що мають вагоме значення для розвитку
інтелектуального потенціалу України, а також утвердження авторитету
освіти та науки в суспільстві;
 плідну громадську діяльність, направлену на збереження та
зміцнення загальнолюдських цінностей;
 значний вклад та сприяння в розвитку та становленні Університету,
розбудову співробітництва Університету з підприємствами, освітніми та
науковими інституціями України та світу, підвищенні міжнародного
авторитету Університету.
1.4

Звання

«Почесний

професор

Чернігівського

національного

технологічного університету» присвоюється особам, які мають визначні
досягнення в історії розвитку Університету та в світнійй і науковій
діяльності.
1.5 Звання присвоюються за рішенням Вченої ради Університету.

1.6 Звання особі може бути присвоєно лише один раз і лише в одній з
номінацій.
ІІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ ДЛЯ ПРИСВОЄННЯ ЗВАНЬ
2.1 Кандидатами для присвоєння звання «Почесний доктор (Doctor
Honoris Causa) Чернігівського національного технологічного університету»
можуть бути:
 визнані світовою спільнотою вчені, які сприяли заснуванню нового
напряму наукових досліджень або розвитку існуючих в Університеті;
 державні чи громадські діячі, діяльність яких спрямована на
розвиток освіти та науки, що сприяла зростанню престижу Університету та
підготовці науково-педагогічних кадрів у відповідній галузі;
 меценати, допомога яких є значним внеском в розвиток матеріальної
бази та підвищення престижу Університету;
 діячі галузі вищої освіти, керівники або представники міжнародних
організацій, а також державних установ та корпорацій - замовників
інтелектуальних послуг, які сприяли розвитку міжнародної діяльності
Університету та/або вагомому трансферу технологій.
2.2 Кандидатами для присвоєння звання «Почесний профессор
Чернігівського національного технологічного університету» можуть бути:
 науково-педагогічні

працівники

Університету,

які

мають

педагогічний стаж роботи понад 10 років, науковий ступінь, вчене звання
професора та визначні заслуги;
 працівники інших закладів освіти України, наукових установ
Національної та галузевих академій наук, галузевих науково-дослідних
установ, а також підприємств і організацій України, особливі заслуги і
професіоналізм яких визнані державою (дійсні члени і члени-кореспонденти,
лауреати державних і міжнародних премій, заслужені діячі тощо) і які
постійно або періодично залучаються до науково-педагогічної діяльності
Університету;

 авторитетні діячі науки, освіти, культури зарубіжних країн за
особливий внесок у розвиток Університету.
2.3

До

визначних

заслуг

науково-педагогічного

працівника

Університету належать:
 особистий внесок у відкриття і акредитацію нових спеціальностей,
розширення напрямів діяльності Університету, підвищення його рейтингу і
авторитету;
 авторський підручник чи посібник з навчальних дисциплін,
зазначених в держстандартах освіти, з грифом Міністерства освіти і науки
України;
 оригінальні авторські методичні розробки, практикуми, дидактичні і
програмні матеріали тощо, які використовуються в ряді навчальних закладів;
 підручники, написані в співавторстві, якщо в них виділені авторські
частини чи розділи;
 нові методи і форми навчання, які набувають поширення в закладах
освіти;
 нові форми організації освіти чи навчальних процесів, які
запроваджені в навчальних закладах і мають позитивні результати;
 розробка і реалізація освітніх програм за участі іноземних інституцій
і навчальних закладів;
 створення нових навчальних, науково-навчальних, виробничонавчальних центрів, комплексів та інших організаційних форм інтеграції
освіти з наукою та виробництвом;
 підготовка наукових кадрів.
ІІІ ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ЗВАНЬ
3.1 Подання про присвоєння звань виноситься на розгляд Вченої Ради
Університету. Подання мають право вносити проректори, директори
інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр та керівники структурних
підрозділів університету.

До подання додаються:
 обґрунтування для представлення до присвоєння звання (додаток 1);
 витяг з протоколу засідання кафедри або зборів трудових колективів
структурних підрозділів про обговорення кандидатур для присвоєння звань.
3.2 Рішення Вченої ради Університету приймається відкритим
голосуванням, якщо за нього проголосувало не менше двох третин членів
Вченої ради університету, які брали участь у засіданні.
IV ВШАНУВАННЯ ОСІБ, ЯКИМ ПРИСВОЄНІ ЗВАННЯ
4.1 Особам, яким присвоєні звання, вручається диплом, пам’ятний
символ (знак) Університету та академічна мантія.
4.2 Вручення диплома, пам’ятного символа (знака) Університету та
мантії відбувається урочисто на розширеному засіданні Вченої ради
Університету. Лауреатам звань надається можливість виголосити промову
або прочитати публічну лекцію.
4.3 Особи, яким присвоєно звання, мають право брати участь у
засіданні Вченої ради Університету, виступати перед науково-педагогічними
працівниками і студентами з лекціями та доповідями, публікувати свої праці
в наукових виданнях Університету, брати участь в урочистих заходах
Університету.
4.4 Інформація про відзначених осіб розміщується на офіційному сайті
Університету в розділі «Віртуальна дошка пошани».
V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1 Зміни і доповнення до цього Положення у разі потреби можуть
вноситися рішенням Вченої ради університету.
5.2 Положення набирає чинності з моменту його затвердження.

Додаток 1
зразок бланка
Обґрунтування для представлення до присвоєння звання «Почесний
доктор (Doctor Honoris Causa) Чернігівського національного
технологічного університету»
1. Прізвище, ім’я, по батькові
___________________________________________________
2. Посада і місце роботи:
______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________
3. Дата і місце народження
____________________________________________________
__________________________________________________________________
___________
4. Освіта
__________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________
___________
(які учбові заклади закінчив(ла), коли, спеціальність за дипломом)

5. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання
________________________________
__________________________________________________________________
___________
6. Домашня адреса
_____________________________________________________________
_____________________________________ Тел.
___________________________________

7. Службова адреса
____________________________________________________________
_____________________________________ Тел.
___________________________________
8. Загальний стаж роботи
______________________________________________________
9. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг
претендента перед Чернігівським національним технологічним
університетом
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________
Кандидатура
_________________________________________________________________
рекомендована за рішенням
____________________________________________________
(назва, дата, № протоколу)

Представляється до присвоєння почесного звання «Почесний доктор (Doctor
Honoris Causa) Чернігівського національного технологічного університету»
________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові претендента)

Посада, Прізвище, ініціали
_______________
(підпис)
Дата

Додаток 2.1
зразок бланка українською мовою

Міністерство освіти і науки України
Чернігівський національний технологічний університет

ДИПЛОМ
почесного доктора (професора)
Чернігівського національного технологічного університету
виданий ____________________________________________________
за вагомий внесок
_____________________________________________________________

Рішення
Вченої
№___________)

ради

від

______________________

Ректор

(Протокол

С.М.
Шкарлет
М.П.

Додаток 2.2
зразок бланка англійською мовою

The Ministry of Education and Science of Ukraine
Chernihiv National University of Technology

DIPLOMA
Doctor Honoris Causa
of Chernihiv National University of Technology
issued to ____________________________________________________
for the outstanding contribution
____________________________________________________

The Decision of the Scientific Council dated ___________________ (Protocol
№___________)

The Rector

Serhiy Shkarlet

Додаток 3.1
зразок українською мовою

Додаток 3.2
зразок англійською мовою

