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1. ЗAгAЛЬнI ПoЛoжЕнH.Я

1.1. Пoлolкення Пpo ПpисBoсння ПoЧecнoГo зBaI{Hя <Дoцент кaфе Дpkl

ПoдiльсЬкoГo .цеp)кaBнoГo aГpapнo.теxнiЧнoГo yнiвеpсиTеTy)) (дaлi

Пoлolкення) poзpoбЛенo Ha пiДстaвi Зaкoнy УкpaТни <Пpo oсвiтy>>, Зaкoнy

Укpaiни <Пpo BиII{y oсвiтy>, Cтaтyтy ПoдiльсЬкoГo Деp)кaBнoГo aГpapнo.

теxнiчнoГo yнiвеpcиTеTy, Пoлo)кеHIIя Пpo BЧенy paДy ПoдiльcЬкoГo

Деp}кaBнoГo aГpapнo.Tеxнiчнoгo yнiвеpсиTеTy З MеToIo BI4зьIaъIHЯ oсoблиBиx

зaсЛyГ i стимyЛЮBaння Пpo.цoв)I(енt{я плiДнoТ пpaцi нayкoBo-ПeДaгoгiчних

пpaцiвникiв ПoдiльсЬкoГo Деpх(aBнoГo aГpapнo.теxнiчt{oГo yнiвеpсиTеTy (дaлi

_ Унiвеpситет).
|.2. I{е Пoлoжrння BизнaЧar lropяДoк ПpисBorння нayкoBo.

ПrДaГoгiчним i пеДaгoгiчним пpaцiвникaМ кaфедpи <ФiзичнoГo BиxoBaHня))

ПoчrснoГo ЗBaння кfoцент кaфедpи кФiзичнoГo BиxoBaHня)) ПoдiльсЬкoГo

Деp)кaBнoГo aГpapнo.теxнiЧHoГo yнiвеpсиTеTy)), якi ПpoBaДяTЬ B Унiвеpситетi

ПеДaГoгiuнy, }IaBЧaJIЬHy, TpеHеpсьК}, TBopЧy i opгaнiзaцiйнy Дiяльнiсть Ha

yМoBaх кoIITpaкт}, ДЛЯякиx УнiвеpсиTеT r oснoBtlиМ мiсцем poбoти.

1 .3. Hayкoвo.Пе.цaгoгiчнi i пеДaгoгiчнi пpaцiвЬ ИКИ) якиM ПpисBoeнo

Пoчеcне зBaнFIя <.{oцент кaфедpи <ФiзичнoГo BиxoBaння>) ПoдiльсЬкoГo

Деp)кaBнoГo aГpapнo.теxнiчнoгo yнiвеpсиTеTy)' oTpиМyIoTЬ спецiaльний

ДиПЛoM <[oцентa кaфеДpи кФiзичнoГo BихoBaння) ПoдiльсЬкoГo Деp)кaBнoГo

aГpapнo.теxнiчнoГo yнiвеpсиTеTy).

2. POЗT IIЯДIIиTAHЬ Щoto ПPисBo€HIJЯПoЧE'снoгo ЗBAIIня

ДOЦEHTAкAФЕ,ДPИ
2,I. Пpисвoсння ПoЧeснoГo ЗBaнHя .цoЦrнTa кaфедpи <<ФiзичнoГo

BиxoBaння)) зДiйснroсTЬся нa кaфеДPi' Де Boни Пpaцro}oTЬ.

Здoбyвau ПoчеснoГo ЗBaння .цoценTa кaфедpи кФiзичнoГo BихoBaння))

ПoДar нa кaфеДpy ЗaяBy тa звiт Пpo сBo}o ПеДaГoгiuнy, нaBЧaJIьH}, TpенеpсьК},

TBopЧy i opгaнiзaцiйнy дiяльнiсть, якy вiн BикoнyBaB y пеpioд poбoти нa

вiдпoвiднiй пoсaДi в Унiвеpситетi.

Piшення кoЛекTИrу кaфедpи Пpo pекoМенДaцirо щoДo ПpисBoснt{я

ПoчеснoГo ЗBa}Iня .цoценTa кaфeдpи <ФiзичнoГo BиxoBaння) пpиймaсTЬся

ПpoсToro бiльшriстrо гoлoсiв IПTaTниx Пpaцiвникiв вi.цпoвiднoi кaфедpи.

2.2. Maтеpi aJТI4 Пpo здoбyв aЧa ПoЧеснoГo зBaHня ДoцеIITa кaфедpи

кФiзичнoГo BиХoBaння)> пiсля poзГЛя.Ц} нa кaфедpi пoДaroTЬся Дo BЧенoi paди

фaкyльTеTy' якa poЗГЛя Дar Тх нa сBorМy зaсiДaннi i пpийMaс pitшення Пpo

pекoМенДaцiro щoДo ПpисBoсння ПoЧеснoГo зBaIIHя ДoценTa кaфедpи

кФiзичнoГo BиxoBaIIня)) ПpoсToro бiльtпiстro гoлoсiв.
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2.з. Ha oснoвi ПoДaння вченoТ PaДи фaкyльTеTy пpo ПpисBolння

пoЧесHoГo ЗBaI{ня ДoценTa кaфедpи кФiзичнoГo BиxoBaHня)) -BЧеFIa PaДa

УнiвеpсиTеTy пpиймaс вiДпoвiДне pitшення Пpo ПpисBorння ПoЧеснoГo ЗBaння

.цoценTa кaфедpи <<ФiзичнoГo BиxoBaння)) HayкoBo-пе.цaгoгiчним i

ПrДaГoгiчним пpaцiвникaМ.

Ha зaсi.цaння вченoi PaДи УнiвеpсиTеTy ГoTyrTЬся aTесTaцiiанa сПpaвa

здoбyвaЧa згiднo з poздiЛoМ 4 цьoгo Пoлoження.

Здoбyвa.ri ПoЧес}Ioгo ЗBaнHя MaIoTЬ ПpaBo бути ПpисyTнiми нa

зaсiдaнняx кaфедpи, вченoТ Paди фaкyльTеTy' вченoТ РaДи УнiвеpсиTеTy, Д€

oбгoвopЮIoTЬся iхнi aTесTaЦiйнi сПpaBи.

2.4, Ha пiДстaвi pirшення вченoi РaДи УнiвеpcиTеTy г.уIДaСTЬcЯ aTесTaT

ПoЧеcнoГo зBaння <<f,oцент кaфедpи <ФiзичнoГo BиxoBaнHя> ПoдiльсЬкoГo

,.цеp}I(aBнoГo aГp apнo.технiчнoгo yнiвеp сиTеTy) .

3. OCHOBHI кPиTЕPII oЦIHки ПЕДAгoгIЧHoio tIABЧAЛЬHoi,
TPEHЕPCЬкOI, твoPЧoi I oPгA[IIЗAЦIЙнoi ДшЛЬtIoCTI
ЗДOБУBAЧIB ПoЧЕCнoгo ЗBAIIня ДoЦЕ.нTA кAФЕДPи

(ФIЗиЧHoгo BихOBAHня)
Здoбyвaui ПoЧеснoГo ЗBaння к[oцент кaфе ДpИ <<Фiзичнoгo BиxoBaЕIня)

ПoдiльсЬкoГo .цrp)кaBнoГo aГpapнo.теxнiчнoГo yнiвеpсиTеTy)) пoвиннi

вiдпoвi ДaTИ нaсTyПIIиM BиMoГaМ:

o MaTи сTa)к ПеДaГoгiчнoi poбoти Hе MeнIПе 10 poкiв aбo сTa)к

Пе,.цaГoгiчнoТ poбoти в УнiвеpсиTетi не MеHIIIе 7 poкiв i теpмiн пеpeбyвaння нa

пoсaДi BикЛaД aЧa вiДпoвiднo Дo пpoфiлю кaфедpи l{е МеншIе oДнoГo

HaвЧaПЬнoгo poкy З oПЛaTolo Пpaцi не MенrrIе 0,]5 сTaBки;

o бути o.цниМ З пpoвiдниx пpaцiвникiв нa кaфедpi, нa BисoкoМy

opгaнiзaцiйнo-сПopTиBнoмy piвнi Bикot{yBaTИ свoТ пoсaДoвi oбoв'яЗки, щo

пiдтвеpД)кенo BисtIoBкoM кaфедpи;

o нaявнiсть oсoбисTиx ПoкaзF{икiв У нaBЧaЛЬнo-opгaнiзaцiйнiй Ta

opгaнiзaцiйнo.BиxoBнiй poбoтi УнiвеpсиTеTy, фaкyлЬTеTy' кaфедpи (уuacTЬ B

opгaнiзaцii зaГaJlЬнoyнiвеpсиTеTсЬкиx зaxo,.цiв, сПopTиBHиx ЗМaГaнь, здiйснIor

TprнеpсЬкy poбoтy }Ia Bисoкoмy piвнi тoщo);

. Мae Деp}I(aBнi нaгoPoДи aбo вiДзнaки УнiвеpсиTетy вiдпoвiДнo Дo

пpoфiлro кaфeДpИ (подякa, цpaМoTa, сПopTивнi зДoбyтки тoщo).



4. IIOPяДoК oФoPMЛЕI{ н,ЯATЕсTAцIЙHиX сIIPAB

4,|. Aтестaцiйнy cПpaBy здoбyвaЧa пoЧеснoГo зBaння <,{oцeнт кaфедpи

<<ФiзичнoГo Bих6BaFIнд1) Пoдiльоькoгo ДrpжaBIloгo

yнiвеpсиTeTy)) скЛaДaюTЬ IIaсTyпнi дoкyМеIITи :

О TиTyЛЬъlvтЙЛисT yстalloвленoТ фopми (дoдaтoк 1);

дiяльнiсTЬ з,цo бувa'яa Пoчеснoгo зBarrНЯ;

. BиTяГ З Tpy,цoвoТ кни}кки Пpo сTa}It

poбoти в УнiвrpсиTетi i теpмiн пеpебyBaЕIHя

BиTяГ з ПpoToкoЛy зaсiдaння кaф eДpИ;

BиTяГ З гIpoToкoЛy зaсiдaнIlя BчlнoТ paди фaкyльTеTy (HHIДO);

IIpoTягoМ o.цнoгo MlсЯЩЯ

o

О

o

ЗaЯBaнa iм'я pектopa (дoдaтoк2);

oпис ДoДa114x Дo ЗaЯBv1ДoкyМентiв (дoдaтoк 3);

звiт пpo ПеДaГoгiuнy, I{aBчaJIЬHy, тpенepсЬкy, TBopчy i opгaнiзaцiйнy

aгpapнo.теxнiЧнoгo

пе.цaГoгi.rнoi, нayкoBo.Ilе.цaгoгlЧнol

нa ПoсaДi вик ЛaДaЧa вiДпoвiДнo Дo

o

O

o

o

пpoфiлro кaфе ДpI4;

Пo.цaння BЧенoi paди фaкyльTеTy;

IIpoToкoл з aс i.цaння вченoТ P aДта УнiвepсиTеTy ;

о кoпiя нaкaзy peктopa пpo пpисвoeIIEЯt пoчeФIoгo звaння.

4.2.Aтeстaцiйнi cцpaBи гoTyIотЬся здoбyвa.raми пoчeснlD( звaЕь зa

дoпoМoгoю вveнoi pa,Ци фaкyльтeтy.
4.3. Aтестaцiйнi спpaви бpoшrypyroться y швидкoзцМвaч з кapTolry oeз

зaв,язoк i пepeдarоться yIe}IoMy сеКpетapкr Унiвepситеry нe пiзнirцe 5

кЕшeндapниx днiв дo зaciдaння в.reнoi pa,Ци Унiвеpcитеry.

4.4. Hayкoвo.педaгoгi.rним i пeдaгoгiuншrл пpaцiвtrикaм, якi пpoйпrпи

aтeотaцiro щo.цo пpисBoeнн,l пoчeсЕoгo зBtlIlн,I <1[oцeнт кaфeдpи <<Фiзичнoгo

BихOBa}II{яD Пoдiльськoгo дep)кaBlroгo alpaPнo-тeшriчнoгo yнiвеpоитeтp>

вiДпoвiднo дo пpoфiлro кaфeщи, Bчrнolo pa'uoro УнiвepсIrTетy видtшoться

спецialrьrri диплoМи вcтalloBдeнoгo зpaзкa.

Пpiзвищa i фoтo пoчeсIII,D( Дoцeнтiв кaфeдpи зaнoсяться дo альбoмy

<<Пoчecнi дoцrнти кaфeщl Пoдiльськoгo дep)I(aвпoгo aгpapнo-тexнi.тнoгo

yнiвеpситеry>>, якиiа збepiгaетьоя в мyзei iстopii Пo,цiльськoгo дepж{lBIIогo

aГpapнo-Trxlllчнoгo yl{lBrpсиTrTy.

4.5. oфopмЛrння i ви.цaчa aTеcTaтiв зДiйснrостЬся

пiсля pirшeння BчrнoТ paди УнiвеpcиTеTy.



,.{oдaтoк 1
Обшаduнка аmecmацiйн oi cnrавu

MIIilсTЕPсTBO OсBITи I IIA)rки УкPAiни
П oДIЛЬ сЬк ИtriДЕ P)кAB HиЙ дг PAPH o - T Е xнrЧн}Iй yнIBЕ P C иT Е T

ATЕсTAЦIЙIIA CIIPABA
здoбyвaЧa Пoчeснoгo зBaIIня <<,{oцeнт кaфедpи Iloдiльськoгo Дrp2кaBlloгo

aгpapнo-Teхнiчнoгo yнiвеpситeтy>>

(npiзвuщe, iл4,я, пo баmькoвi зdoфвavа)

пo кaфeдpi
(назва кафedpu)

aбo зi спецiaпьнoстi
(шuфp i назва cneцiаllьнocmi, Zсl]|уЗь знань)

Miстo, piк



fioдaтoк 2
Заява rluшtеmьcЯ вid pукu

Peктopy
ПoдiльсЬкoгo Дrp)кaBlloгo aгpapнo.

технiчHoгo yнiверсиTrTy

пpoфесopy Iвaнишrинy B. B.

пpiзвuще, ilt,t'я. no баmькoвi

nocаdа

nidpoзdiл

ЗAЯBA

Щoцty Baс poзгляrгщи питaннJI щo,цo пpиcBorння \4eII1 пoчeонoгo зB.lIlI{,I

<<.{oцент кaфeдpи Пoдiльськoгo .цep)кaBlloгo zшpapнo-тe4lliтнoгo yнiвepситeTyD.

floдaтки:
Згo.цa нa oбpoбкy Пepсorl€lЛЬниx Дaниx.
Звiт Пpo Пr.цaгoгiuнy, нaBчutJIЬHУ, нayкoвy, тBopчy i opгaнiзaцiйнy

дiяльнiсTЬ з.цo бувaнa ПoчеснoГo ЗBaIIня.

1.
2.

з, Bитяг з щy,Цoвoi кния(ки пpo cтсl)к пeдaгoгlчнol' ЕayкoBo-

пeдaгoгiчнoi poбoти в Унiвepситетi i тepмiн пepeбyвaяня нa пoсaдi дoцeнтa

вidnoвidнo do npoфiлю кaЙеDoш
4' Cписoк нayкoBI,D( тa llElвч€шЬнo-п,feтo,цичниx пpaЦЬ yстarroвленoi

фopми.

+Meне npoiнфopмoванo nPo mе, щo peЗуn|'паmoм npoцеdуpu апеonацil luoэlсе Фtnu piшення ttpo

npucвoсння а6o вidмorу у npucвocннi noчесllozo зва||ня

20
deнь мicяць plк Пidпuc Заявнuксl Пpiзвuщe

p.(



,{oдaток 3

ДoДAToкДo ЗAЯBI{

J&пlп Haзвa,цoкyМrнтiв, щo пoДaloтЬся

Haдaнi кoпiТ з opигitlaJlaМи звipeнo

Пidnuc cnецiалicmа

Пidnuс Зсtяв|tuксt

2o p.
deнь лlicяць piк llidnuc Заявнuка Пpiзвtlще

op игi н aЛvI .цoЧrlvleнтiв oTpиМaнo

( )
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Шpoeкт Пoлoэlсrllня BtIoситЬ :

t

ПoгoД}кЕHo:

Пpopектop з IIaBчaльнoТ Boбoти

Пpopектop з нaBчЕtJIьнoi,
a  a v

нayкoBo.lнIIoBaцlинol

тa мiжнapo.цнoi дiяльнoстi

Гoлoвa oб'еднaнoгo пpoфкoмy

B.o. пpези.цrнTa сTy.цrнтсЬкoгo ПapлaМe

ЮpискoнcyлЬT

ЯсiнецЬкa I.A.

Бiлик T.Л.

i

Лiщyк C.Г.

/t/.

- Tapaбyзaн o.B.

fu ,ft сЪ s{.


