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1. Загальні положення 

1.1. Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу 

освіту»; Закону України «Про освіту»; « Про Положення про національний 

заклад (установу) України», затвердженого Указом Президента України № 

451/95 від 16 червня 1995 р.; Статуту Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського; Положення про вчену раду 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

1.2. Положення затверджується рішенням вченої ради Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського (далі – Університет). 

1.3. Звання «Почесний професор Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського» присвоюється  особам, які 

працюють в університеті або активно співпрацюють із ним, мають визначні 

досягнення в науково-педагогічній, організаційній діяльності та відповідають 

викладеним нижче вимогам. 

1.4. Почесне звання присвоюється за рішенням вченої ради університету.  

 

2. Вимоги до кандидатів для відзначення званням «Почесний професор 

Миколаївського національного університету 

 імені В. О. Сухомлинського» 

2.1. Почесне звання «Почесний професор Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського» може бути присвоєно: 

- науково-педагогічним працівникам Університету, які:  

а) впровадили нові методи і форми навчання, які набули поширення в 

закладах освіти;  

б) розробили і реалізували освітні і наукові програми із участю 

іноземних організацій та навчальних закладів; 



в) приймали участь у створенні нових навчальних, науково-навчальних, 

виробничо-навчальних центрів, комплексів та інших організаційних форм 

інтеграції освіти з наукою та виробництвом; 

г) проводили підготовку наукових кадрів (не менше п’яти докторів 

філософії та доктора наук). 

- працівникам інших закладів освіти України, наукових установ 

Національної та державних галузевих академій наук, галузевих науково-

дослідних установ, а також підприємств та організацій України, особливі 

заслуги і професіоналізм яких визнані державною (дійсні члени і члени-

кореспонденти, лауреати державних і міжнародних премій, заслужені діячі, 

тощо); 

- меценатам, допомога яких є значним внеском у розвиток матеріально-

технічної бази і підвищення престижу Університету; 

- вітчизняним і зарубіжним вченим, державним чи громадським діячам, 

діяльність яких спрямована на розвиток науки та освіти, сприяє підготовці 

науковців у відповідній галузі, зростанню престижу Університету; 

- організаторам вищої освіти,  керівникам або представникам 

міжнародних організацій, вітчизняних чи зарубіжних університетів, 

міністерств, а також державних установ та корпорацій, замовників фахівців 

та інтелектуальних послуг, які сприяли значному розвитку матеріально-

технічної бази, підготовці спеціалістів усіх рівнів та зростанню престижу 

Університету; 

- іноземцям, яких залучені до науково-педагогічної діяльності 

Університету, або мають значні заслуги перед його колективом.  

 

3. Процедура присвоєння почесного звання 

3.1. Ініціаторами присвоєння почесного звання можуть виступати вчені 

ради факультетів, ректорат. Ініціатор вносить пропозицію на розгляд 

кадрової комісії вченої ради Університету. 

3.2. Кадрова комісія визначає відповідність пропозиції вимогам до 

кандидата, що визначені цим Положенням і робить висновок. У разі 

позитивного рішення документи подаються на розгляд вченої ради 

університету.  

3.3. Рішення вченої ради університету приймається таємним 

голосуванням більшістю голосів за наявності кворуму, відповідно до 

Положення про вчену раду Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 

 

4. Вшанування відзначених осіб та їх права 

4.1. Особі, якій присвоєно почесне звання, вручається спеціальний 

диплом «Почесний професор Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського» та мантія. 



4.2. Вручення диплома і мантії відбувається урочисто на розширеному 

засіданні вченої ради, конференції трудового колективу Університету або 

інших урочистих заходах. Лауреату почесного звання надається слово для 

інавгураційної промови.  

4.3. Прізвища і фото почесних професорів заносять до альбому 

«Почесний професор Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського», який зберігається в музеї історії МНУ 

імені В. О. Сухомлинського. 

4.4. Інформація про зазначену подію висвітлюється на офіційному сайті 

Університету та у газеті. 

4.6. Почесним професорам Університету надається право: 

- брати участь у обговоренні стратегічних питань розвитку відповідних 

галузей освіти і науки в Університету; 

- виступати з лекціями або працювати на посаді професора в 

Університету; 

- виступати один раз на рік перед науково-педагогічними працівниками і 

студентами Університету з доповіддю;  

- брати участь в урочистих подіях Університету як почесний гість. 
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