
 
 

РІШЕННЯ 
 ВЧЕНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО     
УНІВЕРСИТЕТУ 

 
                         Протокол №______ 
                       від _16__ грудня__ 2002 р 

 
 
 

Про встановлення  Почесного знаку 
«За видатні заслуги перед колективом університету» 

 в учбовій роботі 
 

 
 
З метою стимулювання учбової праці викладачами   Харківського 

національного  автомобільно-дорожнього   університету за 
значні досягнення в цьому  напрямку педагогічної діяльності 

 
1.  Установити  Почесний знак «За видатні заслуги перед колективом 
університету» в учбовій роботі. 

2.  Затвердити Положення про  Почесний знак «За видатні заслуги перед 
колективом університету» в учбовій роботі (додається) і посвідчення 
до нього. 

3.  Затвердити Опис  Почесного знаку «За видатні заслуги перед 
   колективом університету» в учбовій роботі (додається). 
                                                                                  
                                                                                                    
   Голова вченої ради                              А.М.Туренко 
 
   Вчений секретар                                   З.Г.Поясник                
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Затверджено рішенням вченої                                   
ради Харківського державного                                 
автомобільно- дорожнього 

  технічного університету 
                                                              
                                                    Протокол №  ______          
                                                    від _16__ грудня__ 2002 р 
                                                                
 

ПОЛОЖЕННЯ про Почесний знак  
«За видатні заслуги перед колективом університету» 

 в учбовій роботі 
           

1.  Почесним знаком «За видатні заслуги перед колективом 
університету» в учбовій роботі нагороджуються викладачі і 
співробітники ХНАДУ,     які внесли великий вклад у 
навчальну діяльність Харківського національного 
автомобільно-дорожнього   університету  

2.  Рішення про нагородження Почесним знаком «За видатні 
заслуги перед колективом університету» в учбовій роботі 
здійснюється   вченою радою ХНАДУ   не частіше 1 разу на рік 
на підставі   рішення вченої ради університету   

3.  Клопотання про нагородження  Почесним знаком «За видатні 
заслуги перед колективом університету» в учбовій роботі може 
порушуватися по поданні рад факультетів та профкому. 

4.  Разом з Почесним знаком «За видатні заслуги перед колективом 
університету» в учбовій роботі вручається посвідчення 
встановленого зразка.  

5.  Вручення Почесного знака «За видатні заслуги перед 
колективом університету» в учбовій роботі  здійснюється 
ректором ХНАДУ в урочистих умовах. 
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6.  Почесний знак «За видатні заслуги перед колективом 
університету» в учбовій роботі може бути присвоєно 
посмертно. В такому разі знак та посвідчення до нього 
передаються сім’ї нагородженого.  

7.  Якщо у нагородженого немає сім’ї, знак та посвідчення до 
нього залишається у вченого секретаря.  

8.  Викладачам та співробітникам ХНАДУ, яких нагороджено 
Почесним знаком «За видатні заслуги перед колективом 
університету» 1 ступеня, наказом ректора ХНАДУ щомісячно 
на термін роботи в ХНАДУ встановлюється винагорода у 
розмірі 100 грн. 

9.  Фотографії осіб, яких нагороджено Почесним знаком «За 
видатні заслуги перед колективом університету» в учбовій 
роботі, заносяться на Дошку Пошани музею історії ХНАДУ для 
постійної демонстрації. 

10. Почесний знак «За видатні заслуги перед колективом 
університету» в учбовій роботі  носять на грудях зліва. 

11. У разі втрати (псування) Почесного знаку «За видатні заслуги 
перед колективом університету» в учбовій роботі чи 
посвідчення до нього, дублікати не видаються. Їх може бути 
видано, як виняток, за умови, що нагороджений не зміг 
запобігти втраті (псуванню) знака чи посвідчення. 

            
                                                                
 
    Голова вченої ради                                  А.М.Туренко 
 
    Вчений секретар                                       З.Г.Поясник               
 
 

  
  
 
 
 
 



Затверджено рішенням 
вченої ради Харківського 
національного 
автомобільно дорожнього  

           університету 
        
         Протокол № ______ 
         від _16__ грудня__ 2002 р     
 
 

Опис Почесного знаку  «За видатні заслуги 
перед колективом університету» в учбовій роботі 

 
 

Почесний знак «За видатні заслуги перед колективом 
університету» в учбовій роботі круглий, з ребристими краями 
золотавого кольору діаметром 45 мм, виготовляється з латуні. На 
лицьовому боці у колі синього кольору зображено автомобіль в 
обрамленні шестірні і написом «Харківський державний 
автомобільно-дорожній технічний університет». Всі зображення 
рельєфні. 
       На зворотньому боці Почесного знаку - напис «Почесний знак 
 «За видатні заслуги перед колективом університету»  . 
       За допомогою кільця з вушком знак  з’єднується зі стрічкою. На 
зворотньому боці стрічки - застібка для прикріплення до одягу.   
       Стрічка Почесного знаку шовкова жовто-блакитнього кольору з 
надписом У. Ширина стрічки - 34 мм.  
                                                             
 
       Голова вченої ради                                  А.М.Туренко 
 
       Вчений секретар                                       З.Г.Поясник 
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