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I. 3ATAJIbHI TIOJIO}ITEHHfl

1. 3eaHHq "floqecrtuit npoQecop HMerAV" rpr{cBoroerbcr y ni4noniAnocri Ao
3axoHy VIcpaiHu "llpo szqy ocniry" ra Craryry HaqioHaJrbHoi ueralyprifinoi
aKaleMii Yrcpainu.

2.3saH[s "floqec:nuit npo$ecop HMerAY" npLrcBoroerbcr cuinpo6irsuravr
HMerAY, nirvtr3:nflHuM ra :apy6ixHr4M HayKoBrIflM, gixuana HayKrr i rexni;1;k\ a
TaKolI( lpoMaAcbKI4M Ais.raNa 3a oco6nv si 3acnyrn nepeA HaqiogaJrbHoro
Mer€rrlyprifinorc aKaAenaiero Yxpainz, rIIo BnflBnrrvrcfl y 6araropiunifi cyuninHifi
upaqi, 3pa3KoBoMy suHoHaHHi cnyx6oBr4x o6oe'r3xiB, oco6ucroMy BHecKy B
ocsirFlro, eKoHouiuuy, HayKoBo-rexHiuHy, coqialrHo-KynbrypHy, lpoMaAcbKy
ra iHrui c$epn gixmuocri ara4enrii, cnpr4flHni poeu4rKy HMerAV.

3. Meroro rpI4cyDKeHHr 3BaHHt "flo.recuuir npo$ecop HMeTAY e o$iqifiHe
ni4sHaqeHHf, Ta BITIaHyBaHH fl sacnyf HayKonqin, liqqie HayKr4 i rexniru, xxi
spo6ranu snaqHufi BHecoK y po3Br4roK uixnapo4uoi cuinnpaqi axagenaii,
cnpuflnu H€LIIaroAlKeHHro cninupaqi 3 sirqusH flHvrvtkr Br4rrlr4Mr4 HaBr{aJrbHHMz
3aKnaAaMkr, Marorb sHa.IHI,Ifi 4opo6ox y nayronifi i nasqanbHo-MeroAz.rHifi
.uiqmHocri.

4. flonolKeHHt rlpo 3BaHHt "ffoqecnufi npoSecop HMerAV" yxBanroerBcr Bqeuorc
paAoro aKaAeMii i ssoAr{rbcn y Airo HaKa3oM peKropa.

Ir. Br4MOrU AO 3AOByBArrrB 3BAHHq "rroqEcrrwitllpooEcop
HMerAY"

5. 34o6ynaqaMr 3BaHHq "lloqecuuit npo$ecop HMerAV" Molr(yrb Bvcrynarvr
HayKoBo-rreAaroriqni npaqinHkrKtr HMerAV, sri Marorb nayronnfi cryninr ra
BqeHe 3BaHHt, crax HayKoBo-rreAaroriqnoi po6orv B aKaaerraii He MeHme 20-ru
porin ra Br{3Ha.rHi 3acnyrr4 nepeA aKaAeMiero.

,{o nnsHatlnl{x 3acJryr nepeA aKa4eMiero Mox(yrb, 3oKpeMa, ni4nocurr4cb:

a) oco6ucruir BHecoK y ni4rpur:ts. HoBHx HarprMis ni4roroBKlr Saxinqie ra
cneqlanbHocrefi, po:6yAony aKaAeMii, niAsHrrIeHHx if pefiTrrHry i npecrn'xy;
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б) видання підручників або навчальних посібників з навчальних 
дисциплін, які зазначені в галузевих стандартах вищої освіти, та пройшли 
апробацію у навчальному процесі;   

в) запровадження у навчальний процес академії новітніх методик, 
методів і навчальних технологій; 

г) розробка та реалізація освітніх і наукових програм за участю 
іноземних університетів; 

д) створення нових навчальних, навчально-наукових, навчально-
виробничих центрів, комплексів та запровадження інших організаційних 
форм інтеграції освіти з наукою та виробництвом; 

є) підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації та ін. 
6. Здобувачами  звання "Почесний професор НМетАУ" можуть виступати:  

- відомі в України вчені, державні чи громадські діячі, діяльність яких 
спрямована на розвиток науки та освіти, сприяє підготовці  науковців у 
відповідній галузі, зростанню престижу академії; 

 - організатори вищої освіти, керівники або  представники міжнародних 
організацій, вітчизняних чи зарубіжних університетів, міністерств чи 
відомств, державних установ, а також підприємств-замовників фахівців та 
інтелектуальних послуг, які сприяли значному розвитку матеріальної бази, 
зростанню престижу академії; 

- спонсори, допомога яких стала значним внеском у розвиток 
матеріальної бази та підвищення престижу академії. 

III. ПРАВА ОСІБ, ЯКИМ ПРИСВОЄНО ЗВАННЯ "ПОЧЕСНИЙ 
ПРОФЕСОР НМетАУ" 

7. Особи, яким присвоєно звання "Почесний професор НМетАУ", мають 
право брати участь у засіданнях Вченої ради академії  при обговоренні 
питань навчально-методичної і наукової роботи, підготовки наукових та 
науково-педагогічних кадрів; 

8. Почесні професори НМетАУ, які не є штатними працівниками академії, 
мають право: 

а) брати участь:  
- у засіданнях відповідних кафедр; 
- у роботі наукових та науково-методичних конференцій і семінарів, 
що проходять в академії; 

- у науково-дослідній діяльності академії; 
- у навчально-виховному процесі, зокрема: вести мастер-класи з 
педагогічної майстерності для молодих викладачів, за рішенням 
відповідної кафедри на безоплатній основі проводити лекції з 
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навчальних дисциплін, керувати розділами випускних 
кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів, входити 
до складу Державних екзаменаційних комісій (ДЕК); 

- у наукових та творчих конкурсах НМетАУ; 
б) користуватись бібліотекою, електронними ресурсами, матеріально-

технічною базою академії та власною електронною поштовою скринькою 
на сервері академії; 

в) мати обладнане персональне робоче місце у приміщенні академії; 
г) публікувати у виданнях академії свої наукові й методичні праці, 

виступати рецензентами наукових праць. 

IV. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ "ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР 
НМетАУ" 

9. Пропозиції щодо кандидатур на присвоєння звання «Почесний професор 
НМетАУ» на розгляд Вченої ради НМетАУ вносять вчені ради факультетів 
за поданням відповідних кафедр не пізніше ніж за місяць до засідання 
Вченої ради академії, на якому прийматиметься рішення. 

10.  До Вченої ради НМетАУ подаються такі документи: 
  - рекомендація-подання; 
  - витяг з протоколу засідання вченої ради факультету; 
  - анкета встановленої форми (особовий листок); 
  - витяг з трудової книжки про наукову та педагогічну діяльність (для 

штатних або колишніх працівників НМетАУ); 
  - список основних наукових та навчально-методичних праць. 

11. Кандидатуру претендента на здобуття звання «Почесний професор 
НМетАУ» Вченій раді академії представляє голова вченої ради факультету 
або завідувач відповідної кафедри. 

12. Рішення про присвоєння звання «Почесний професор НМетАУ» 
ухвалюється більшістю голосів від складу Вченої ради академії шляхом 
відкритого голосування. 

13. Особам, яким присвоєне звання «Почесний професор НМетАУ», на 
засіданні Вченої ради урочисто вручається атестат встановленого зразка, 
їхні імена заносяться на пам’ятний стенд.  

 Повідомлення про присвоєння звання «Почесний професор НМетАУ» 
розміщується на snternet-сайті НМетАУ і вноситься до «Літопису подій 
НМетАУ». 
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