
ЗАТВЕРДЖЕНО 
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ПОЛОЖЕННЯ 
про присвоєння почесного звання 

“Заслужений науковий працівник 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. Присвоєння почесного звання “Заслужений науковий працівник 
Національного університету біоресурсів і природокористування України” є колективним 
визнанням особливих заслуг і особистого внеску науково-педагогічних працівників і 
наукових працівників університету у розвиток науки і техніки. Метою присвоєння цього 
звання є заохочення науково-педагогічних і наукових працівників до плідної наукової 
діяльності на користь держави і університету. 

 

1.4. Почесне звання “Заслужений науковий працівник Національного 
університету біоресурсів і природокористування України” присвоюється вченою радою 
університету особам, з числа науково-педагогічних і наукових працівників, які мають 
безперервний не менше ніж 30-річний (для чоловіків) і 25-річний (для жінок) стаж 
бездоганної роботи в університеті і продовжують працювати в університеті. 

 

1.5. Почесне звання “Заслужений науковий працівник Національного 
університету біоресурсів і природокористування України” присвоюється щорічно до 
1 вересня – Дня знань. 

 

1.6. Пропозиції щодо присвоєння почесного звання “Заслужений науковий 
працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України” 
подають вчені ради навчально-наукових інститутів, факультетів, директори 
відокремлених підрозділів університету за поданням вчених рад. Пропозиції повинні 
бути обґрунтованими і мати документальне підтвердження. 

 

2. Підстави для висунення кандидата на почесне звання “Заслужений 
науковий працівник Національного університету біоресурсів і 
природокористування України”: 

 

2.1. Активна участь у вирішенні на високому науково-методичному рівні 
сучасних проблем відповідної галузі аграрної науки і освіти. 



2.2. Наявність опублікованих наукових праць, монографій, авторських свідоцтв і 
патентів на винаходи, сертифікатів на продукцію тощо.  

2.3. Офіційне визнання результатів наукової діяльності (премії, почесні звання і 
нагороди в галузі науки і техніки, авторство на створення сорту рослин, виведення 
породи тварин тощо). 

2.4. Впровадження у практику сільськогосподарського виробництва особистих 
наукових досягнень, що дало вагомий (не менше 100 тис. грн.) економічний ефект та 
надходження коштів до університету. 

2.5. Інші особливі досягнення та заслуги. 
 

3. Вшанування відзначених осіб  
 

3.1. Заслуженим науковим працівникам Національного університету біоресурсів і 
природокористування України: 

• вручається диплом та нагрудний знак; 
• прізвища і фото заносяться до альбому “Заслужені наукові працівники 

НУБіП України”, який зберігається в музеї історії НУБіП України; 
• встановлюється грошова надбавка у розмірі до 15% посадового окладу, що 

виплачується за рахунок коштів спеціального фонду в межах фонду оплати праці. 
Надбавка не встановлюється у разі присвоєння почесних звань України або відомчих 
відзнак, якими передбачено встановлення надбавки. 

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


