
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням вченої ради Національного університету 
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ПОЛОЖЕННЯ 
про  присвоєння  почесного звання 

“Почесний доктор Національного університету  
біоресурсів і природокористування України” 

 
1. Загальні положення 

 
1.1. Положення розроблено на підставі Закону України “Про вищу освіту”; Закону 

України “Про освіту”; “Положення про національний заклад (установу) України”, 
затвердженого Указом Президента України № 451/95 від 16 червня 1995 р.; Статуту 
Національного університету біоресурсів і природокористування України; Положення 
про вчену раду Національного університету біоресурсів і природокористування України. 
 

1.2. Положення затверджується рішенням вченої ради Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. 
 

1.3. Почесне звання “Почесний доктор Національного університету біоресурсів і 
природокористування України” може бути присвоєне: 

- фахівцям з органів державної влади (першим особам), державним службовцям, 
які мають значні заслуги перед колективом НУБіП України; 

- особам, які мають видатні досягнення у науковій, науково-педагогічній роботі 
та значні заслуги перед колективом НУБіП України; 

- керівникам-іноземцям навчальних закладів, які залучені до науково-
педагогічної діяльності університету, або мають значні заслуги перед колективом 
НУБіП України. 
 

1.4. Почесним докторам Національного університету біоресурсів і 
природокористування України надається право: 

- приймати участь у вирішенні стратегічних питань розвитку університету, 
отримувати інформацію про основні результати та напрямки діяльності університету; 

- виступати з лекціями в університеті з відповідною оплатою; 
- приймати участь в урочистих подіях університету як почесний гість; 
- безкоштовно проживати в готелі університету та обслуговуватись транспортом 

навчального закладу на період його відрядження до НУБіП України. 
 

2. Вшанування відзначених осіб 
 

2.1. Номінант вказаного почесного звання отримує спеціальний диплом 
“Почесний доктор Національного університету біоресурсів і природокористування 
України”, нагрудний знак, мантію і виступає з публічною лекцією. 

2.2. Прізвища і фото почесних докторів заносять до альбому “Почесні діячі 
НУБіП України”, який зберігається в музеї історії НУБіП України.  

2.3. Прізвища почесних докторів НУБіП України заносяться на спеціальний 
стенд, який буде представлений в адміністративному корпусі університету. 

2.4. Інформація про зазначену подію висвітлюється на офіційному сайті 
університету та у газеті “Університетський кур’єр”.  


