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               Протокол № ___ 

         від 29  квітня  2007р 

 

 

 

 

Про встановлення   нагрудного знаку 

«Почесний професор» 

 
 

 

На відзначення видатних вчених світу, які співпрацюють з 

Харківським національним автомобільно-дорожнім 

університетом: 

 

1.  Установити  нагрудний знак «ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР». 

2.  Затвердити Положення про  нагрудний знак «ПОЧЕСНИЙ 

ПРОФЕСОР» (додається) і посвідчення до нього. 

3.  Затвердити опис  нагрудного знаку “ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР» 

(додається). 

                                                                                  

                                                                                                    

            Голова вченої ради                              А.М. Туренко 

 

              

 

 

                                                       

 

 

 



 

 

Затверджено рішенням вченої                                                            

ради Харківського національного                                                                                                   

автомобільно-дорожнього 

  університету 

                                                              

                                                    

  Протокол № ___ 

         від  29  червня  2007р 

 

 

                                                                

 

ПОЛОЖЕННЯ про Почесний знак  

«ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР» 
           

1.  Почесним знаком «ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР» нагороджуються 

видатні вчені, промисловці,  особи,   які своєю самовідданою 

працею звеличили честь і славу Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету. 

2.  Рішення про нагородження Почесним знаком «ПОЧЕСНИЙ 

ПРОФЕСОР» здійснюється   вченою радою ХНАДУ. На основі 

рішення вченої ради університету видається наказ ректора. 

3.  Клопотання про нагородження  Почесним знаком «ПОЧЕСНИЙ 

ПРОФЕСОР» може порушуватися по поданні рад факультетів 

та профкому. 

4.  Разом з Почесним знаком «ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР» 

вручається посвідчення встановленого зразка .  

5.  Вручення Почесного знака «ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР»  

здійснюється ректором ХНАДУ в урочистих умовах. 

6.  Почесний знак «ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР» 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.  Фотографії осіб, яких нагороджено Почесним знаком 

«ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР”, заносяться на Дошку Пошани 

музею історії ХНАДУ для постійної демонстрації. 

9.  Почесний знак «ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР» носять на грудях з 

правого боку. 

10. У разі втрати (псування) Почесного знаку «ПОЧЕСНИЙ 

ПРОФЕСОР» 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 

 

          

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено рішенням 

вченої ради Харківського 

національного 

автомобільно-дорожнього  

         університету 

        

         Протокол № ___ 

         від 29 червня  2007р 

 

     

 

 

Опис Почесного знаку  «ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР» 
 

Почесний знак «ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР» виготовляється з 

латуні і має форму овалу, накладеного на вінок із дубового листя 

золотавого кольору. Овал покритий синьою емаллю. Посередині 

овалу – зображення фасаду Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету золотавого кольору. У 

нижній частині овалу – цифри “75”. Овал заключено у напис на 

червоній емалі – “ХАДІ Національний автомобільно-дорожній 

університет”. Над овалом у невеликому колі синього кольору 

зображено автомобіль в обрамленні шестірні золотавого кольору. 

Всі зображення рельєфні. 

       Розмір Почесного знака: висота - 45 мм, ширина – 35 мм. 

       Зворотній бік знака – плоский. 

       Почесний знак за допомогою кільця з вушком сполучається з 

колодкою овальної форми, яка розташована перпендикулярно 

більшого овала. На колодці на синьому фоні  напис – “ХНАДУ”, 

знизу обрамлений золотавим дубовим листям. Розмір колодки – 25 

мм. На зворотньому боці колодки розміщено застібку для кріплення 

знака до одягу. 

 

              Голова вченої ради                                  А.М.Туренко 

  
 


