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ПОЛОЖЕННЯ 
про почесні звання 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 

Положення про почесні звання  Національного технічного університету 
регламентує порядок присвоєння почесних звань за особливі заслуги громадян 
України та інших держав у розвитку освіти, науки та техніки, їх особистий вагомий 
внесок у розвиток демократичних цінностей українського суспільства. 

Положення розроблено відповідно до Статуту Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» з урахуванням досвіду зарубіжних і 
вітчизняних університетів. 

1. Загальні положення 
1.1. У Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» 

(далі – НТУ «Дніпровська політехніка», університет) за значний внесок у розвиток 
університету, створення його матеріально-технічної та виробничої бази, розвиток 
міжнародних відносин, активну участь в інших видах діяльності, спрямованих на 
підвищення національного і міжнародного авторитету університету як визнаного 
закладу освіти, присвоюються такі почесні звання: 

- Почесний доктор НТУ «Дніпровська політехніка»; 
- Почесний професор НТУ «Дніпровська політехніка»;  
- Заслужений професор НТУ «Дніпровська політехніка»; 
- Заслужений викладач НТУ «Дніпровська політехніка»; 
- Заслужений науковець НТУ «Дніпровська політехніка»; 
- Заслужений працівник НТУ «Дніпровська політехніка». 

1.2. Звання присвоюються особам, які працюють в університеті або активно 
співпрацюють з ним, мають визначні досягнення в науково-педагогічній, 
організаційній діяльності та відповідають викладеним нижче вимогам.  

1.3. Кандидатами для присвоєння почесних звань можуть бути:  
- науково-педагогічні працівники і співробітники університету, які мають 

визначні заслуги; 
- відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, державні чи громадські діячі, 

діяльність яких спрямована на розвиток науки й освіти, сприяє підготовці 
науковців у відповідній галузі та зростанню престижу університету; 

- працівники вітчизняних і закордонних закладів освіти, наукових установ, а 
також підприємств та організацій, особливі заслуги і професіоналізм яких визнані в 
Україні та світі, які постійно або періодично залучаються до науково-педагогічної 
діяльності в університеті; 



 - меценати, допомога яких є значним внеском у розвиток матеріально-
технічної бази та підвищення престижу університету; 

- організатори вищої освіти, керівники або представники міжнародних 
організацій, вітчизняних чи зарубіжних закладів вищої освіти, міністерств чи 
відомств, а також державних установ та корпорацій, замовники фахівців та 
інтелектуальних послуг, які сприяють значному розвитку матеріально-технічної 
бази, підготовці спеціалістів усіх рівнів, зростанню престижу університету. 

2. Вимоги щодо кандидатів для відзначення почесним званням 
2.1. Основні критерії, що висуваються до кандидата на присвоєння звання 

Почесний доктор НТУ «Дніпровська політехніка»:  
- вчене звання та науковий ступінь; 
- спільні з університетом наукові праці, наукові відкриття, підручники, 

навчальні посібники за спільними освітніми напрямами, визнані в Україні та за 
кордоном; 

- визнані наукові розробки та причетність до відомих наукових шкіл; 
- сприяння розвитку університету за всіма напрямами його діяльності; 
- активна державна і науково-громадська діяльність, що сприяє розвитку 

вищої освіти та науки, університету, зміцненню авторитету університету. 
2.2. Основні критерії, що висуваються до кандидата на присвоєння звання 

Почесний професор НТУ «Дніпровська політехніка»: 
- викладання в університеті, розвиток дуальної освіти, тісна співпраця з 

університетом щодо підготовки висококваліфікованих кадрів; 
- активна науково-громадська та освітня діяльність, що сприяє розвитку 

демократичних цінностей, вищої освіти та науки України, зміцненню авторитету 
університету; 

- багаторічна плідна співпраця з університетом щодо реалізації освітніх та 
наукових проектів (у тому числі міжнародних); 

- сприяння розвитку університету за всіма напрямами його діяльності. 
2.3. Основні критерії, що висуваються до кандидата на присвоєння звання 

Заслужений професор НТУ «Дніпровська політехніка»: 
- вчене звання професора; 
- загальний стаж роботи в університеті – не менше 25 років; 
- значна кількість наукових праць, відомих в Україні та за кордоном, 

наявність визнаних наукових відкриттів; 
- визнані наукові розробки та причетність до відомих наукових шкіл; 
- визнані монографії, підручники, навчальні посібники; 
- результативна підготовка наукових кадрів; 
- активна науково-громадська діяльність; 
- особисті досягнення на галузевому і державному рівні. 



2.4. Основні критерії, що висуваються до кандидата на присвоєння звання 
Заслужений викладач НТУ «Дніпровська політехніка»: 

- загальний стаж роботи в університеті – не менше 25 років, у тому числі не 
менше 20 років педагогічної роботи; 

- провідний лектор кафедри, факультету; 
- причетність до відомих наукових шкіл; 
- визнані підручники, навчальні посібники, навчально-методичні розробки; 
- результативна підготовка наукових кадрів; 
- активна науково-громадська діяльність; 
- особисті досягнення на галузевому і державному рівні. 
2.5. Основні критерії, що висуваються до кандидата на присвоєння звання 

Заслужений науковець НТУ «Дніпровська політехніка»: 
- вчене звання та науковий ступінь; 
- загальний стаж роботи в університеті – не менше 25 років, у тому числі не 

менше 20 років наукової діяльності; 
- визнані в Україні й за кордоном фундаментальні праці та наукові відкриття; 
- причетність до відомих наукових шкіл; 
- наявність діючих науково-технічних проектів і розробок для зміцнення 

економіки України; 
- активна науково-громадська діяльність; 
- особисті досягнення на галузевому і державному рівні. 
2.6. Основні критерії, що висуваються до кандидата на присвоєння звання 

Заслужений співробітник НТУ «Дніпровська політехніка»: 
- загальний стаж роботи в університеті – не менше 25 років; 
- вагомий внесок у розвиток університету (організація та забезпечення 

навчального процесу, розвиток матеріальної бази, будівництво тощо); 
- особисті заслуги перед державою й університетом (нагороди і відзнаки 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, університету). 

3. Порядок присвоєння почесних звань 
3.1. Висунення кандидатів на присвоєння почесних звань здійснюється 

структурними підрозділами університету, вченими радами навчально-наукових 
інститутів та факультетів. Кандидатури обговорюються та затверджуються на 
засіданні ректорату з подальшим поданням на розгляд Вченій раді університету.  

3.2. Рішення про присвоєння усіх почесних звань приймає Вчена рада 
університету відкритим голосуванням, простою більшістю голосів за наявності 
кворуму. За результатами рішення видається відповідний наказ по університету.  

3.3. Вручення диплома про присвоєння почесного звання відбувається на 
урочистому розширеному засіданні Вченої ради, конференції трудового колективу 
або інших урочистих заходах університету.  



3.4. Присвоєння почесного звання не впливає на існуючі службові або 
трудові відносини. 

4. Права та обов’язки відзначених осіб 
4.1. На особу, яка не перебуває у трудових відносинах з університетом, але 

якій присвоєно почесне звання, розповсюджуються права членів трудового 
колективу університету. 

4.2. Особа, якій присвоєно почесне звання, має право брати участь у 
засіданнях Вченої ради університету з правом дорадчого голосу та в інших 
загальноуніверситетських заходах. 

4.3. Особі, яка не перебуває у трудових відносинах з університетом, але якій 
присвоєне почесне звання, надається право участі в освітньому процесі та  
виконанні науково-дослідних робіт в НТУ «Дніпровська політехніка».  

4.4. Особа, якій присвоєно почесне звання, і надалі співпрацює з 
університетом на засадах академічної доброчесності, всебічно сприяє зміцненню 
авторитету, підвищенню престижу НТУ «Дніпровська політехніка» на 
міжнародному рівні та його розвитку за всіма напрямами діяльності.  

5. Прикінцеві положення 
5.1. Положення про почесні звання Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» приймається Вченою радою Університету і вводиться в 
дію наказом ректора. 

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

5.3. У разі внесення змін до законодавства про вищу освіту, що регулюють 
відносини, визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми 
законодавства до моменту внесення відповідних змін до цього Положення. 

 
 
Проректор з науково-педагогічної  
та навчальної-виховної роботи                          Юрій ХОМЕНКО 


