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І. Загальні положення 

 

1. Звання професора та доцента Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва присвоюється провідним викладачам 

університету, які мають значні досягнення у науковій і науково-методичній 

роботі, відповідний стаж роботи, а також показники діяльності не нижче до 

цієї категорії викладачів. 

2. Кандидатуру претендента на отримання звання «Професор 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» та 

«Доцент Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 

Докучаєва» висовує кафедра, вона обговорює на засіданні вченої ради 

факультету, а остаточне рішення приймається вченою радою університету. 

3. Звання «Професор Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва» та «Доцент Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва» зберігається на весь період трудових 

відносин з Харківським національним аграрним університетом                      

ім. В.В. Докучаєва з оплатою праці згідно з посадовим окладом доцента. 

4. Звання «Почесний професор Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва» є визнанням особливих заслуг професорів 

університету у розбудові навчального закладу, підвищенні його іміджу, в 

розвитку науки і освіти, у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації 

(кандидатів та докторів наук), їхньої довголітньої наукової, освітньої та 

громадської діяльності в університеті. 

5. Звання «Почесний професор Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва» також може присвоюватися особам, що не 

працюють чи не працювали в університеті, проте зробили вагомий внесок у 

його розвиток. 

6. Метою присудження звання «Почесний професор Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» є офіційне 

відзначення та вшанування особистих заслуг перед університетом його 

відомих професорів та інших діячів, популяризація та раціональне 

використання досвіду старшого покоління викладачів, вшанування та 

продовження традицій існуючих наукових шкіл, утвердження академічних 

свобод та університетських традицій.  

7. Звання професора, почесного професора та доцента присвоюється 

вченою радою університету за результатами таємного голосування. 

8. При позитивному рішенні номінант отримує спеціальний диплом 

«Професор Харківського національного аграрного університету                    

ім. В.В. Докучаєва», «Почесний професор Харківського національного 



аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» та «Доцент Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва». 

 

ІІ. Присвоєння звання «Професор Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» 

 

1. Звання професора Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва має бути присвоєне науково-педагогічним працівникам, 

які: 

- мають наукову ступінь кандидата наук і вчене звання доцента; 

- викладають основні навчальні дисципліни на високому науково-

методичному рівні; 

- стаж педагогічної діяльності не менше, як 10 років у Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва; 

- здійснюють підготовку фахівців через магістратуру і аспірантуру; 

- стаж педагогічної діяльності після отримання вченого звання 

доцента не менше як 5 років; 

- підготували одного або більше кандидатів наук чи індивідуальну 

наукову монографію обсягом не менше 15 обліково-видавничих 

аркушів у галузі природничих і технічних наук. Монографія 

обов’язково має містити результати наукових досліджень автора, 

опублікованих раніше у фахових виданнях. Підставою для 

прийняття позитивного рішення може виступати дисертація на 

здобуття наукового ступеня доктора наук при умові прийняття по 

ній позитивного висновку або фаховим семінаром; 

- є автором підручника (навчального посібника), або співавтором 

таких видань (при не менш як 50% особистої участі від загального 

обсягу) з грифом Міністерства освіти і науки України чи 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, виданих 

протягом останніх 10 років. 

2. Звання професора Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва присвоюється докторам наук, основним місцем роботи 

яких є наукові установи і разом з тим які працюють в університеті 3 роки і 

більше не менш як на 0,25 посадового окладу (тарифної ставки), мають вчене 

звання доцента чи старшого наукового співробітника, є автором навчального 

посібника, чи співавтором двох навчальних посібників. 

3. Звання професора Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва присвоюється докторам наук інших країн, які працюють в 

університеті, мають вчене звання доцента, є автором навчального посібника, 

чи співавторами двох навчальних посібників. 



4. Як виняток, звання професора Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва, може присвоюватися проректорам і деканам 

факультетів без підготовки кандидатів наук або монографій при стажі роботи 

на цій посаді не менш 5 років, і наявності значних досягнень у науково-

методичній роботі, авторство у підручниках (навчальних посібниках) з 

грифом Міністерства освіти і науки України чи Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, або співавторство при наявності значних 

успіхів у науковій роботі. 

 

ІІІ. Присвоєння звання «Доцент Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» 

1. Звання доцента Харківського національного аграрного університету  

ім. В.В. Докучаєва має бути присвоєне науково-педагогічним працівникам, 

які: 

- викладають основні навчальні дисципліни на високому науково-

методичному рівні; 

- стаж педагогічної діяльності не менше, як 10 років у Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва; 

- Підставою для прийняття позитивного рішення може виступати 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук при умові 

прийняття по ній позитивного висновку або фаховим семінаром; 

- є автором підручника (навчального посібника), або співавтором 

таких видань (при не менш як 50% особистої участі від загального 

обсягу) з грифом Міністерства освіти і науки України чи 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, виданих 

протягом останніх 10 років. 

2. Звання доцента Харківського національного аграрного університету ім. 

В.В. Докучаєва присвоюється старшим викладачам основним місцем роботи 

яких є наукові установи і разом з тим які працюють в університеті 3 роки і 

більше не менш як на 0,25 посадового окладу (тарифної ставки), є автором 

навчального посібника, чи співавтором двох навчальних посібників. 

  



IV. Присвоєння звання «Почесний професор Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» 

( пункт IV зі змінами, внесеними згідно з Наказом ХНАУ №320 від 7 червня 2017 р.) 

1. Кандидатура на присвоєння звання «Почесний професор Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» із числа колишніх 

науково-педагогічних працівників ХНАУ має відповідати наступним 

вимогам: 

- мати стаж роботи в університеті не менш як 30 років (з них не 

менше 10 років на штатних посадах професора кафедри, завідувача 

кафедри, проректора, ректора,  декана, головного, провідного чи старшого 

наукового співробітника, вченого секретаря); 

- мати вчене звання професора або професора Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва; 

- мати значний доробок у навчальній та методичній роботі, про 

що свідчить наявність монографій (підручників, навчально-методичних 

посібників з грифом МОН України); 

- зробити значний внесок у розвиток і популяризацію ХНАУ ім. 

В.В. Докучаєва на регіональному та міжнародному рівнях. 

2. Кандидатурою на присвоєння звання «Почесний професор 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» із 

числа інших осіб можуть бути: 

- працівники інших закладів освіти України, наукових установ 

Національної та галузевих академій наук (медичної, аграрної, педагогічної, 

правової), 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 в університеті; авторитетні 

діячі науки, освіти, культури зарубіжних країн за особливий внесок у 

розвиток Університету. 

- відомі в Україні державні чи громадські діячі, діяльність яких 

спрямована на розвиток науки та освіти чи сприяла зростанню престижу 

університету та підготовці науковців у відповідній галузі; меценати, 

допомога яких є значним внеском в розвиток матеріальної бази і підвищення 

престижу університету. 

3. Порядок присвоєння звання «Почесний професор Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва». 

3.1. Рішення про присвоєння звання «Почесний професор 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» 



ухвалюється 2/3 голосів членів вченої ради університету шляхом 

таємного голосування. 

3.2. Кандидатури наприсвоєння звання «Почесний професор 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 

Докучаєва»можуть висувати: ректор університету; ректорат; органи 

громадського самоврядування університету (загальні збори (конференція) 

трудового колективу); вчені ради факультетів. 

3.3. Вченому секретарю вченої ради університеті надаються 

відповідні документальні підтвердження наукових, освітніх, 

навчально-методичних досягнень висунутого кандидата. 

3.4. Кандидатуру для присвоєння звання «Почесний професор 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» 

вченій раді Університету представляє голова або вчений секретар 

вченої ради. 

4. Вшанування осіб, яким присвоєно звання «Почесний професор 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» 

4.1. Особам, яким присвоєно звання «Почесний професор 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва», 

вручається відповідний диплом на урочистому засіданні вченої ради 

університету. 

4.2. Особа, якій присвоєно звання «Почесний професор Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва», має право брати 

участь у засіданні вченої ради університету а також у засіданні кафедри на 

який працював не менше 10 років з правом дорадчого голосу. 

4.3. Інформація про здобутки осіб, яким присвоєно звання 

«Почесний професор Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва» розміщується на інформаційних стендах та офіційному 

веб-сайті за власні кошти університету. 

4.4. Особам, яким присвоєно звання «Почесний професор 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» 

гарантується право на безкоштовне користування бібліотекою та всією 

матеріально-технічною базою університету, на безкоштовну публікацію 

статей та іншої інформації, яка стосується університету у фахових 

виданнях та газеті «Знання».  

 

 

Положення розглянуто та затверджено рішенням вченої ради ХНАУ        

ім. В.В. Докучаєва від «26» липня 2016 р., протокол № 3. 


