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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про порядок присвоєння почесних звань Національного 

університету «Львівська політехніка» (надалі ‒ Положення) розроблено відповідно 

до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту Національного 

університету «Львівська політехніка» (надалі ‒ Університет), інших нормативно-

правових актів. 

1.2. Положення визначає підстави, умови та порядок присвоєння почесних 

звань в Університеті. 

1.3. Почесними відзнаками колективного визнання особливих заслуг 

громадян України та інших держав в розвитку демократії, науки, культури, освіти в 

Університеті є: 

Почесне звання «Doctor honoris causa Львівської політехніки»; 

Звання «Почесний професор Львівської політехніки». 

 

2. ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ 

2.1. Почесне звання «Doctor honoris causa Львівської політехніки» присвоюють 

видатним українським та закордонним ученим, державним, громадським і релігійним 

діячам, організаторам вищої освіти, діяльність і здобутки яких мають вагоме 

значення: 

‒ для розвитку науки, освіти, культури; 

‒ для зростання національного багатства, інтелектуального потенціалу і 

авторитету України; 

‒ для розвитку Університету та підвищення його престижу. 

2.2. Почесним званням «Doctor honoris causa Львівської політехніки» можуть 

вшановувати: 

‒ визнаного в світі вченого, який сприяв заснуванню нового напряму наукових 

досліджень; 

‒ відомого в Україні державного чи громадського діяча, діяльність якого 

спрямована на розвиток науки, освіти і культури, сприяла зростанню престижу 

Університету та підготовці науковців у відповідній галузі; 

‒ мецената, благодійна допомога якого є значним внеском в розвиток 

матеріально-технічної бази Університету; 

‒ організатора вищої освіти – керівника або представника міжнародної 

організації, українського чи закордонного університетів, міністерства чи відомства, а 

також інших організацій – замовників інтелектуальних послуг, які сприяли значному 

зростанню престижу Університету. 

2.3. Звання «Почесний професор Львівської політехніки» присвоюють особам, 

які мають визнані в історії розвитку і становлення Університету вагомі досягнення в 

науково-педагогічній, освітній, культурній та/або організаційній роботі. 
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2.4. Почесні звання присвоюють за рішенням Вченої ради Університету. 

 

3. ПРОЦЕДУРА ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ 

3.1. Іціаторами присвоєння почесних звань можуть виступати Ректор чи 

директори навчально-наукових інститутів, Вчені ради навчально-наукових інститутів, 

трудові колективи навчально-наукових підрозділів (кафедр чи інститутів). 

Ініціатор вносить пропозицію у формі довідки-рекомендації (за формою, 

наведеною у додатку) на розгляд Атестаційної комісії Вченої ради Університету. 

3.2. Атестаційна комісія аналізує заслуги кандидата і повідомляє Голову 

Вченої ради Університету та ініціатора про результати розгляду пропозиції. 

3.3. При позитивних результатах розгляду пропозиції Атестаційна комісія 

вивчає громадську думку, узагальнює інформацію про діяльність кандидата і 

представляє його справу на розгляд Вченої ради Університету, а також визначає 

особу, яка виголошуватиме похвальну промову. 

Особою, яка виголошуватиме похвальну промову, може бути визнаний 

фахівець / науковець у відповідній галузі / напрямі або проректор Університету. 

 

4. ВШАНУВАННЯ ВІДЗНАЧЕНИХ ОСІБ 

4.1. Особі, якій присвоєно почесне звання, на урочистому засіданні Вченої 

ради або на Конференції трудового колективу Університету чи інших урочистих 

заходах вручається, Диплом, мантія та книжкове видання (брошура), яке міститиме 

фото та коротку біографічну інформацію про лауреата із зазначенням особливих 

заслуг; похвальну промову на честь лауреата; інавгураційну промову / відкриту 

лекцію лауреата. 

4.2. Особа, якій присвоєно почесне звання, має право брати участь у засіданні 

Вченої ради Університету. 

4.3. Особі, якій присвоєне почесне звання, гарантується можливість один раз 

на рік виступати перед науково-педагогічними працівниками і студентами 

Університету з виступом. Всі витрати з організації такого заходу бере на себе 

Університет. 

4.4. Коротка довідка про відзначених осіб та їх фотокартки подаються в Книзі 

історії (літописі) Університету, яка зберігається в музеї. 

4.5. Інформація про відзначених осіб публікується у засобах масової 

інформації Університету. 

4.6. Прізвище та ім’я відзначених осіб виписується на пам’ятних таблицях 

Львівської політехніки. 
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Додаток 

ДОВІДКА-РЕКОМЕНДАЦІЯ 

 
1. Прізвище, ім'я, по батькові  

 

2. Посада  

 

3. Число, місяць, рік і місце народження  

 

4. Стать  

 

5. Освіта  

 

6. Науковий ступінь, вчене звання  

 

7. Які має державні, відомчі та університетські нагороди  

 

8. Загальний стаж роботи 

 

9. Стаж роботи в даному колективі  

 

10. Характеристика1 із зазначенням конкретних особливих заслуг у сфері освіти та 

науки чи інших галузях. 

 

Кандидатуру ____________________________ рекомендовано вченою радою 

навчально-наукового інституту ___________________________________________________                          

                                                                         (протокол №____ від ___.___.202_ р.) 
 

 

Представляється до присвоєння почесного звання 

Національного університету «Львівська політехніка» –  

Doctor Honoris Causa Львівської політехніки / Почесний професор Львівської політехніки 

 
(обрати вид почесного звання) 

 

 

Директор ННІ 

 

_____________________(_._._____________) 

 Секретар вченої ради ННІ 

 

_________________(_._._____________) 

 

                                                
1 Обсяг характеристики - 1 сторінка (розмір – 12, одинарний, Times New Roman). Загалом довідка-рекомендація – 2 

сторінки. 
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