Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
(ДНУ)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ректора
Дніпровського
національного університету
імені Олеся Гончара
«ІУ » / 2 - 2017 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про звання «Почесний доктор Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара»
(нова редакція)
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дніпропетровський університет (далі - Університет) за час свого майже
столітнього існування перетворився на потужний навчальний, науковий та
культурний осередок, один з найпрестижніших ВНЗ України. Здобутки
колективу дістали
загальнодержавне та міжнародне визнання. В
Університеті працювали уславлені вчені із світовим ім’ям - академіки
Л.В.Писаржевський, М.К.Любавський, Д.І.Яворницький, О.М.Динник,
Д.П.Коновалов, П.А.Єфремов, Г.В.Курдюмов, О.І.Бродський, В.І.Данилов,
В.С.Буднік, В.М.Ковтуненко, Д.О.Свіренко, В.І.Моссаковський та багато
інших.
Університет підготував понад150 тисячфахівців для
найрізноманітніших сфер економіки, бізнесу, науки, освіти, культури,
органів державної влади та управління всіх рівнів. Тут реалізуються серйозні
наукові проекти та програми за пріоритетними напрямами розвитку науки і
техніки, здійснюється широка співпраця із зарубіжними освітніми й
науковими центрами.
Враховуючи вагомий внесок Університету у створення та зміцнення
інтелектуального потенціалу української нації, його високий міжнародний
авторитет, а також керуючись потребами збереження й примноження кращих
традицій минулого й сьогодення, Вчена рада встановила і з 1993 р. присвоює
відповідно до Статуту Університету звання «Почесний доктор
Дніпропетровського національного
(з 2000 р.) університету імені Олеся
Гончара (з 2008 р.)».
ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ

1.
Звання «Почесний доктор Дніпропетровського національног
університету імені Олеся Гончара» присвоюється видатним вітчизняним і
зарубіжним ученим, державним, політичним і громадським діячам, які
отримали світове визнання, відомим випускникам ДНУ (що не знаходяться з
ним у трудових відносинах) за значні досягнення в галузі науки, освіти,
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міжнародного співробітництва, особистий внесок у забезпечення
динамічного поступу Університету й зростання його іміджу та авторитету.
2. Висунення кандидатур на присвоєння звання «Почесний доктор
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара»
здійснюють вчені ради факультетів, науково-дослідних інститутів, визначні
науковці, ректорат, за поданням яких Вчена рада Університету в урочистій
атмосфері та в режимі відкритого голосування ухвалює відповідне рішення.
На тому ж засіданні Почесний доктор виступає з інавгураційною доповіддю
чи лекцією за власним тематичним вибором у певній галузі знань.
3.
Особам,
яким
присвоєно
звання
«Почесний
доктор
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара»,
вручається диплом і посвідчення встановленого зразка, мантія і почесна
медаль «За вірну службу ДНУ».
4. Почесний доктор Університету має право:
• брати участь в засіданнях Вченої ради, Конференції трудового
колективу, в ювілейних та урочистих зібраннях, інших заходах наукового,
просвітницького, соціокультурного характеру;
• отримувати необхідну інформацію про основні напрями статутної
діяльності Університету, стратегію і тактику реалізації його суспільної місії;
• користуватися фондами наукової бібліотеки Університету;
• виступати перед студентами та науково-педагогічними працівниками
з публічними лекціями на актуальні теми сучасної освіти, науки, культури,
громадсько-політичного життя;
• доповідати про результати власних наукових, науково-методичних та
інших творчих розробок на конференціях, симпозіумах, семінарах, що
проводяться в ДНУ,
і друкувати їх у відповідних університетських
виданнях;
• знайомитись зі станом матеріальної бази Університету (навчальні
корпуси, гуртожитки, бібліотеки, культурна та спортивно-оздоровча
інфраструктура тощо), вносити пропозиції й здійснювати конкретні кроки,
спрямовані на її модернізацію та зміцнення.
5. Повідомлення про присвоєння почесного звання публікується на вебсайті ДНУ і в газеті «Дніпропетровський університет».
6. Фотопортрет Почесного доктора ДНУ розміщується на спеціальному
стенді в головному адміністративно-навчальному корпусі, а інформація про
нього (включаючи особисті речі) передається на вічне зберігання до музею
історії Університету.
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