
 

 



 

І. Загальні положення 

 

1. Дане положення регламентує присвоєння звання «Почесного професора 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Положення 

розроблене згідно зі Статутом КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» з урахуванням досвіду зарубіжних університетів. 

2. Звання «Почесний професор КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради»  присвоюються за особливі заслуги вітчизняним і 

зарубіжним діячам у розвитку науки і освіти. 

3. Метою присудження звання «Почесний професор КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради»  є офіційне відзначення та вшанування 

особистих заслуг діячів у галузі науки та освіти, заохочення їх до плідної співпраці 

з КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» на благо та 

розвиток найкращих  традицій у сфері науки та освіти. 

4. Положення про  порядок присвоєння почесного звання «Почесний професор 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»  затверджує 

Вчена рада академії. 

5. Почесні звання присвоюються рішенням Вченої ради КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» за поданням ректора. 

6. Звання «Почесний професор КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради»  присвоюється видатним ученим, діячам галузі вищої 

освіти, державним і громадянським діячам за: 

- діяльність і здобутки, що мають вагоме значення для розвитку 

інтелектуального потенціалу України, а також утвердження авторитету освіти та 

науки в суспільстві регіону; 

- значний вклад та сприяння в розвитку та становленні академії, розбудови 

співробітництва академії з освітніми та науковими інституціями в Україні, регіоні  

та світі, підвищення міжнародного авторитету академії. 

7. Звання  Почесний професор КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради»   присвоюється особам, які мають  визначні досягнення в 

історії розвитку академії  та в освітній і науковій діяльності. 

8. Почесне звання  особі  може присвоюватися впродовж навчального року та 

відзначатися лише один раз і лише в одній із номінацій. 

9. Документом, що засвідчує присвоєння почесного звання професора є 

посвідчення, яке виготовляється за формою, затвердженою Вченою радою  академії, 

і видається КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».   

10. Вручення дипломів відбувається в урочистій обстановці на засіданні 

Вченої ради академії. 

  

 

ІІ. Вимоги  до кандидатів  для присвоєння звання «Почесний професор КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»  

 

1.Кандидатами  для присвоєння звання  «Почесний професор КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» можуть бути: 

- визнані світовою спільнотою вчені, які сприяли  заснуванню нового напряму 

наукових досліджень або розвитку існуючих в академії; 



- державні чи  громадські діячі, діяльність яких спрямована на розвиток освіти 

та науки, що сприяла зростанню престижу академії та підготовці  науково-

педагогічних працівників у відповідній галузі; 

- меценати, допомога яких є значним внеском у розвиток матеріальної бази  та 

підвищення престижу академії; 

-діячі галузі вищої освіти, керівники або представники міжнародних 

організацій, а також  державних установ та корпорацій – замовників інтелектуальних 

послуг, які сприяли розвитку міжнародної діяльності академії.   

2. Кандидатами  для присвоєння звання  «Почесний професор КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» можуть бути: 

- науково-педагогічні працівники академії, які мають педагогічний стаж 

роботи понад 15 років, науковий ступінь та/або вчене звання та визначні заслуги: 

* особистий внесок у відкриття і акредитацію нових спеціальностей, 

розширення напрямів діяльності академії, підвищення її рейтингу і авторитету; 

* розробка і реалізація  освітніх наукових програм за участю іноземних 

організацій та навчальних закладів; 

* нові форми організації освіти чи навчальних процесів, які  запроваджені в 

навчальних закладах і мають позитивні результати; 

* нові методи і форми навчання, які набувають поширення у закладах освіти; 

* утворення нових навчальних, науково-навчальних центрів, комплексів та 

інших  організаційних форм інтеграції освіти з наукою; 

* мають  підручник чи посібник  з навчальних дисциплін, зазначених в 

держстандартах освіти, з грифом Міністерства освіти і науки України; 

* оригінальні авторські  методичні розробки, практикуми, дидактичні і 

програмні матеріали, які використовуються у навчальних закладах; 

* підручники, написані у співавторстві, якщо в них виділені авторські частини 

чи розділи; 

* високі показники в роботі й суттєвий особистий внесок у розвиток своєї 

спеціальності, кафедри  або академії в цілому: заснування наукових шкіл і напрямів; 

відкриття нової спеціальності; досягнення у підготовці наукових кадрів; виконання 

важливих наукових досліджень, широко впроваджених в Україні і за кордоном; 

створення наукових лабораторій і обчислювальних центрів, активна участь у 

громадській діяльності; 

* забезпечили підготовку наукових кадрів.  

- працівники інших закладів освіти України, наукових установ Національної 

та галузевих академій наук, галузевих науково-дослідницьких 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 академії. 

  

ІІІ. Процедура присвоєння почесних звань 

 

1. Ініціаторами присвоєння почесних звань можуть виступати ректор академії, 

проректори, науковий відділ. 

2. Ініціатор вносить пропозицію на розгляд наукового відділу академії за 

результатами попереднього (неофіційного) обговорення кандидата з провідними 

фахівцями. 



3. Науковий відділ визначає відповідність пропозиції формальним вимогам до 

кандидата, що визначені даним Положенням, і повідомляє голову Вченої ради 

академії та ініціатора про результати розгляду пропозиції. 

4. Науковий відділ несе відповідальність за об'єктивність інформації про 

достоїнства та якості кандидата. 

5. При позитивних результатах розгляду пропозиції науковий відділ 

узагальнює інформацію про діяльність кандидата і представляє його справу на 

розгляд Вченої ради академії. 

6. До рекомендації щодо кандидатури для присвоєння почесних звань 

додаються відповідні дані щодо досягнень у науковій, навчально-методичній та 

професійній сферах діяльності кандидата. 

7. Кандидатуру для присвоєння почесного звання Вченій раді академії 

представляє перший проректор з науково- педагогічної та інноваційної діяльності 

академії. 

8. Рішення Вченої ради щодо присвоєння звання «Почесний професор КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»  приймається 

відкритим голосуванням. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на 

ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення вченої ради вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четверті членів ради, 

присутніх на засіданні. 

9. Особам, яким присвоєно почесне звання, вручається посвідчення та 

спеціальна мантія. 

10. Вручення посвідчення і мантії відбувається урочисто на розширеному 

засіданні Вченої ради або на конференції трудового колективу академії. Лауреату 

почесного звання надається слово для інавгураційної промови. 

11. Рішення Вченої ради академії вступає в силу після прилюдного урочистого 

оголошення і вручення диплома та мантії почесному професору. 

12. Інформація  про особу, якій присвоєно почесне звання, вноситься до  

спеціального журналу. 

13. Рішення  про присвоєння звання «Почесний професор КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради»  публікується на сайті академії. 

 

ІV. Права почесного професора КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» 
 

1. Особи, яким присвоєно звання почесного професора   КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради», є почесними гостями КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»  на святкових 

засіданнях Вченої ради, мають право брати участь у засіданнях Вченої та науково-

методичної ради КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради» з правом вирішального голосу, виступати з лекціями у КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» на умовах погодинної оплати 

й інших загальноакадемічних акціях. 

2.  Особі, якій присвоєне почесне звання, гарантується можливість один раз на 

рік виступати перед науково-педагогічними працівниками і здобувачами освіти 

академії з доповіддю. 

3. Особи, яким присвоєно почесне звання, мають право на зниження 

навчального навантаження за поданням кафедри та рішенням Вченої ради академії 



без зниження окладу штатного доцента або професора, але не нижче встановлених 

мінімальних норм часу для професора. 

4. Надається право брати участь у розробці проєктів фундаментальних 

документів академії (статуту, програм розвитку, навчальних планів та інших 

документів). 
 


