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І. Загальні положення 

1.1. Звання «Почесний ректор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» вводиться з 

метою відзначення багаторічної плідної педагогічної, наукової, фінансово-

господарської діяльності та підняття престижу університету особи, яка 

працювала на посаді ректора.  

1.2. Звання «Почесний ректор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» вводиться 

також з метою використання знань та досвіду здобувача звання на користь 

трудового колективу та престижу університету.  

1.3. Це положення визначає вимоги до здобувача звання «Почесний 

ректор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва», перелік необхідних документів, порядок 

розгляду атестаційної справи та прийняття рішення, а також обов'язки і права 

особи, якій присвоєне це звання.  

1.4. Положення набирає чинності після прийняття його Вченою радою 

університету і затверджується наказом ректора. 

 

ІІ. Вимоги до здобувача звання «Почесний ректор ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва» 

2.1. Здобувач звання «Почесний ректор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» 

повинен: 

- мати науковий ступінь та вчене звання; 

- мати науково-педагогічний стаж тривалістю не менше 30 років, бути 

обраним на загальних зборах трудового колективу і беззмінно пропрацювати 

ректором університету не менше 10 років; 

- створити наукову школу та особисто підготувати (випустити, бути 

керівником чи науковим консультантом) не менше трьох докторів або 

кандидатів наук;  

- зробити значний вплив на розвиток університету;  

- сприяти зростанню престижу університету, встановлення і розвитку 

міжнародного наукового і (або) науково-технічного та культурного 

співробітництва з українськими та зарубіжними освітніми інституціями;  

- сприяти поширенню в університеті висококваліфікованої педагогічної і 

наукової діяльності із застосуванням новітніх освітніх стандартів і методик;  

- приймати участь в організації та створенні умов для залучення студентів 

і аспірантів до активної науково-практичної діяльності.  

 

ІІІ. Порядок присвоєння звання «Почесний ректор ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва» 

3.1. Особа, яка задовольняє вимогам пункту 2.1 обговорюється на вченій 

раді університету і подається в президію зборів трудового колективу. 

Кандидатура на присвоєння звання «Почесний ректор ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва» ухвалюється вченою радою університету шляхом таємного 

голосування. 



3.2. Разом з поданням Вченої ради здобувач подає звіт за період роботи 

ректора, де відмічає найбільш значимі здобутки, які стосуються трудового 

колективу університету та його особисто. 

3.3. Остаточне рішення про присвоєння звання «Почесний ректор ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва» приймають загальні збори трудового колективу відкритим 

голосуванням. Рішення вважається позитивним, коли за нього проголосували 

щонайменше 50% делегатів, які брали участь в зборах. Це рішення 

підписується головуючим на зборах і секретарем та затверджується ректором. 

3.4. Після затвердження рішення зборів про присвоєння звання 

«Почесний ректор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва», здобувачу видається спеціально 

виготовлений диплом і додаток до нього де записані його обов'язки і права. 

3.5. Присвоєння звання «Почесний ректор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» не 

відбувається у випадку, якщо в університеті вже є діючий Почесний ректор. 

ІV. Права осіб, яким присвоєно звання «Почесний ректор ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва» 

4.1. Почесний ректор може бути призначений радником ректора ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва на громадських засадах або за рахунок власних надходжень 

університету.  

4.2. За почесним ректором закріплюється особистий кабінет для 

виконання своїх службових обов`язків. 

4.3. Почесний ректор на час його роботи в вузі постійно залишається 

членом Вченої ради та ректорату. 
 

V. Обов`язки особи, якій присвоєно звання «Почесний ректор ХНАУ ім. 

В.В. Докучаєва» 

5.1. Особа, якій присвоєно звання «Почесний ректор ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва» зобов`язана: 

- представляти інтереси університету за його межами в органах влади, 

інших навчальних закладах та освітніх інституціях; 

- приймати участь в обговоренні і реалізації шляхів і методів наповнення 

бюджету університету коштами, їх раціональним використанням на благо 

трудового колективу університету; 

- при необхідності давати пропозиції ректору, виконуючи роль 

представника трудового колективу; 

- приймати 1 раз на тиждень (не менше половини робочого дня) 

співробітників для надання консультацій і порад. 
 

VІ.Прикінцеві положення 

6.1. Термін дії цього положення постійно. 

6.2. Звання «Почесний ректор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» надається 

довічно. 
 

Положення розглянуто та затверджено рішенням вченої ради ХНАУ ім. 

В.В. Докучаєва від «15» травня 2017 р., протокол № 4. 


