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ПОЛОЖЕННЯ 
про Почесний знак “Відмінник ХНАДУ”  

для студентів університету 
 

 
Почесний знак «Відмінник ХНАДУ» призначений для нагородження   студентів,  
що особливо відзначились в області навчальної, наукової або громадської роботи. 
 

Почесним знаком «Відмінник ХНАДУ» нагороджуються студенти 
університету, що отримали відмінні оцінки за період не менше 6 сесій поспіль 
і особливі успіхи, що виявили при цьому в: 

 
∗ Навчальній роботі: 
− Перемоги в внутрівузівських, міських, обласних олімпіадах і конкурсах   
− Призерство в Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах   
− Участь в міжнародних змаганнях і конкурсах по профілю обраної спеціальності 
 
∗ Науковій роботі: 
− Винахід нових засобів, приладів 
− Індивідуальні публікації в престижних виданнях 
− Індивідуальна участь в престижних наукових конференціях 
 
∗ Громадській (в тому числі культурно-масовій і спортивно-масовій) роботі: 
− Керівництво студентським колективом на рівні групи, курсу, факультету, університету 
− Участь в керівництві молодіжними організаціями на рівні міста, області, держави 
− Успішний виступ в складі команд університету в міських, обласних, Всеукраїнських або 
міжнародних змаганнях.  
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                                                                                           Положення про Почесний знак, стор.2 з 2  
 
 
Нагородження Почесним знаком «Відмінник ХНАДУ» з одночасним врученням 

посвідчення здійснюється ректором університету в урочистій обстановці. 
 

Процедура подання до Почесного знаку «Відмінник ХНАДУ» включає: 
 

1. Подання Вченої ради факультету 
 
2. Розгляд на профспілковому комітеті університету 
 
3. Затвердження на Вченій  раді університету 
 
4. Видання наказу ректора, в якому застерігаються успіхи і персональні пільги для 
особи ,що нагороджується. 
 
 

Для осіб, нагороджених Почесним знаком «Відмінник ХНАДУ», 
встановлюються такі пільги та гарантії: 

 
1. Навчання по індивідуальній системі 
2. Призначення додаткової стипендії 
3. Забезпечення безкоштовним пільговим харчуванням 
4. Закріплення персонального комп'ютера 
5. Безкоштовне користування мережею Internet 
6. Надання адреси електронної пошти 
7. Позачергове обслуговування в бібліотеці і інших структурних 
    підрозділах університету. 
8. Безкоштовне проживання в студентських гуртожитках. 
9. Переважне працевлаштування в університеті або по договорам з 
    підприємствами. 
 

        Особи, нагороджені Почесним знаком «Відмінник ХНАДУ», якщо в процесі  
подальшого навчання в університеті зніжують показники в навчанні, за рішенням  
Вченої ради університету можуть бути позбавлені (повністю або частково) наданих пільг. 
 
 Почесний знак «Відмінник ХНАДУ» носиться на правому боці грудей. 
 
        Відомості про осіб, нагороджених Почесним знаком «Відмінник ХНАДУ»,  
заносяться до журналу, що відноситься до документів строгої звітності і зберігається 
в музеї університету постійно. 

 
 
 

 
              Голова профкому                                                            В.І.Мощенок 

 
 


