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ПОЛОЖЕННЯ 

про Золотий знак Харківського  

національного економічного університету 

 

Золотим знаком університету можуть бути нагороджені викладачі або 

студенти денної форми навчання. Викладач або студент, який отримує 

Золотий знак університету, іменується Лауреатом Золотого знаку. Володарю 

Золотого знаку університету видається номерне посвідчення. Золотий знак та 

посвідчення після вручення Лауреату стають його власністю. 

Золотий знак університету має форму значку. Форму, опис знаку та 

посвідчення затверджуються Вченою Радою університету. 

1. Золотим знаком університету можуть бути нагороджені: 

Викладачі які відповідають усім нижче наведеним вимогам: 

- підготували не менше 4-х кандидатів наук, або були консультантом у 

одного доктора наук; 

- надрукували не менше 4-х навчальних посібників у співавторстві з 

грифом Міністерства освіти і науки України; 

- надрукували не менше одного одноосібного навчального посібника з 

грифом Міністерства освіти і науки України; 

- приймають активну участь у житті університету; 

- мають стаж роботи в університеті не менш 10 років; 

- не мають порушень чинного законодавства та правил внутрішнього 

розпорядку університету. 

Студенти які відповідають усім нижче наведеним вимогам: 

- навчаються на денній формі навчання; 

- студенти-магістри та спеціалісти, які отримали диплом бакалавра 
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- одержували тільки відмінні оцінки (десять, одинадцять, дванадцять); 

- не мають порушень навчальної дисципліни і правил внутрішнього 

розпорядку університету; 

- приймають активну участь у громадському житті університету. 

2. Вдруге Золотим знаком університету можуть бути нагороджені 

тільки викладачі які відповідають усім нижче наведеним вимогам: 

- підготували не менше 10-ох кандидатів наук, або були консультантом 

у 3 докторів наук; 

- надрукували не менше 8-ми навчальних посібників у співавторстві з 

грифом Міністерства освіти і науки України; 

- надрукували не менше 3-х одноосібних навчальних посібника з 

грифом Міністерства освіти і науки України або наукових монографій; 

- приймають активну участь у житті університету; 

- мають стаж роботи в університеті не менше 20 років; 

- не мають порушень чинного законодавства та правил внутрішнього 

розпорядку університету. 

Рішення про нагородження Золотим знаком університету приймається 

Вченою Радою університету на підставі подання, яке можуть надати ректор, 

проректор, декан чи завідуючий кафедрою узгоджене з профспілкою 

університету. 

Нагородження та вручення Золотого знаку університету та посвідчення 

відбувається: викладачів – на щорічних зборах колективу університету перед 

новим навчальним роком; студентів - на святі "Посвячення в студенти"(на 

початку нового навчального року). 

При умові присвоєння вдруге звання Лауреата, Золотий знак не 

вручається, а в посвідченні робиться додатковий запис. 

3. Лауреат Золотого знаку зобов’язаний: 

- носити Золотий знак коли він знаходиться в університеті; 

- не передавати стороннім особам Золотий знак чи посвідчення 

Лауреата. 



4. Викладач - Лауреат Золотого знаку університету: 

- отримує премію у розмірі 2-х посадових окладів на рік, за рахунок 

економії спецкоштів; 

- має право позачергово отримати путівку. 

Викладач - вдруге Лауреат Золотого знаку університету: 

- отримує премію у розмірі 3-х посадових окладів щорічно, за рахунок 

економії спецкоштів; 

- має право позачергово отримати путівку. 

5. Студент - Лауреат Золотого знаку університету: 

- щомісячно отримує фіксовану надбавку у розмірі 1-єї мінімальної 

студентської стипендії за рахунок коштів передбачених для надання 

матеріальної допомоги та заохочення студентів та аспірантів ХНЕУ; 

- має право на позаконкурсний прийом до аспірантури університету; 

- має право на позаконкурсне зарахування на вакантні місця викладачів 

або співробітників університету відповідного профілю. 

Викладач та студент може втратити право бути Лауреатом Золотого 

знаку університету при порушенні ним чинного законодавства та правил 

внутрішнього розпорядку університету. 

Студент втрачає право отримувати фіксовану надбавку у разі 

отримання на п'ятому курсі сесійних оцінок нижче "десять", при 

переведенні на заочну форму навчання або у випадку, коли втрачається 

статус студента ХНЕУ. 

Рішення про позбавлення звання Лауреату приймає Вчена Рада 

університету. 

 

 


