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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про почесні звання: Почесного доктора (Doctor 

Honoris Causa) і Почесного професора Державного університету 

«Житомирська політехніка» (надалі - Положення) регламентує 

процедуру присвоєння звання Почесного доктора (Doctor Honoris 

Causa) і Почесного професора Державного університету «Житомирська 

політехніка» (надалі - Університет). 

1.2. Почесними відзнаками колективного визнання особливих 

заслуг громадян України та інших держав в розвитку освіти, науки, 

культури, зміцненні демократичних цінностей та розвитку 

інтелектуального потенціалу Університету та України є звання:  

- Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Державного 

університету «Житомирська політехніка»; 

- Почесний професор Державного університету «Житомирська 

політехніка». 

1.3. Звання Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Державного 

університету «Житомирська політехніка» присвоюється видатним 

ученим, діячам галузі вищої освіти, державним і громадським діячам 

за:  

- діяльність і здобутки, що мають вагоме значення для розвитку 

інтелектуального потенціалу України, а також утвердження авторитету 

освіти та науки в суспільстві;  

- плідну громадську діяльність, направлену на збереження та 

зміцнення загальнолюдських цінностей;  

- значний вклад та сприяння в розвитку та становленні 

Університету, розвитку його матеріальної бази, розбудову 

співробітництва Університету з підприємствами, освітніми та 

науковими інституціями України та світу, підвищенні міжнародного 

авторитету Університету.  

1.4. Звання Почесний професор Державного університету 

«Житомирська політехніка» присвоюється особам, які мають визначні 
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в історії розвитку Університету та в освітньо-науковій діяльності 

досягнення. 

1.5. Рішення про присвоєння звання Почесного доктора (Doctor 

Honoris Causa) Державного університету «Житомирська політехніка» і 

Почесного професора Державного університету «Житомирська 

політехніка» приймається Вченою радою Університету на підставі 

якого видається диплом Почесного доктора (Doctor Honoris Causa) 

Державного університету «Житомирська політехніка» і Почесного 

професора Державного університету «Житомирська політехніка».  

 

2. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ ДЛЯ ПРИСВОЄННЯ 

ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ 

 

2.1. Кандидатами для присвоєння звання Почесний доктор 

(Doctor Honoris Causa) Державного університету «Житомирська 

політехніка можуть бути:  

- відомі вітчизняні і зарубіжні вчені, державні чи громадські діячі, 

діяльність яких спрямована на розвиток науки та освіти, зміцнення 

інтелектуального потенціалу України та Університету, розвиток 

міжнародного співробітництва, популяризацію і зміцнення наукового 

й освітнього авторитету Університету в європейському та світовому 

науково-освітньому просторі.  

- меценати, допомога яких є значним внеском у розвиток 

матеріальної бази та підвищення престижу Університету;  

- організатори вищої освіти –  керівники або представники 

міжнародних організацій, українських чи зарубіжних університетів, 

міністерств чи відомств, а також державних установ та корпорацій – 

замовників інтелектуальних послуг, які сприяли значному зростанню 

престижу Університету. 

2.2. Кандидатами для присвоєння звання Почесний професор 

Державного університету «Житомирська політехніка» можуть бути:  

- науково-педагогічні працівники Університету, особи, які мають 
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вчене звання професора та науковий ступінь доктора наук, стаж 

науково- педагогічної роботи не менше 15-ти років, друковані наукові 

та навчально-методичні роботи (не менше 100 праць), а також є 

керівниками наукових (науково-педагогічних) шкіл та підготували не 

менше 10-ти осіб, які захистили дисертації на здобуття наукових 

ступенів доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук. Здобувачі 

з числа викладацького складу Житомирської політехніки, крім 

вказаного, повинні: мати не менше однієї, особисто розробленої нової 

навчальної дисципліни (курсу); не менше двох підручників або 

монографій; підготувати не менше 5 студентів, які зайняли призове 

місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт); постійно 

приймати активну участь у науково-дослідницькій роботі з проблем 

науки і техніки. 

- працівники інших вітчизняних та зарубіжних закладів освіти та  

наукових установ, а також підприємств і організацій України, особливі 

заслуги і професіоналізм яких визнані державою (дійсні члени і члени-

кореспонденти, лауреати державних і міжнародних премій, заслужені 

діячі, тощо), або світовою спільнотою, які постійно або періодично 

залучаються до наукової та освітньої діяльності в Університеті, 

зміцнюють його науковий та освітній авторитет в європейському та 

світовому науково-освітньому просторі.  

 

3. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ 

 

3.1. Подавати клопотання про присвоєння звань Почесний доктор 

(Doctor Honoris Causa) Державного університету «Житомирська 

політехніка» та Почесний професор Державного університету 

«Житомирська політехніка» має право ректорат Університету, вчені 

ради факультетів, кафедри та структурні підрозділи університету. 

Висуванню здобувача повинно передувати широке обговорення 

відповідності його кандидатури до встановлених вимог. 
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3.2. У поданні про присвоєння звання зазначаються конкретні 

досягнення у сфері науки, освіти та інших сферах діяльності. 

Клопотання подається для розгляду до Вченої ради Університету. У 

клопотанні розкриваються: 

- прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження здобувача; 

- посада і місце роботи; 

- освіта; 

-науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання (за наявності); 

- характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг 

претендента. 

Для науковців Житомирської політехніки, крім того надається 

інформація щодо: 

- переліку обійманих раніше науково-педагогічних посад із 

зазначенням термінів їх заміщення; 

- переліку наукових та навчально-методичних праць; 

- участі в освітньому процесі Університету: назва навчальних 

дисциплін (курсів), які викладав (викладає) здобувач, його річне 

навчальне навантаження. Назви навчальних дисциплин (курсів), 

розроблених здобувачем, із зазначенням року введення їх до 

навчального освітнього процесу; 

- участі у науково-дослідницькій роботі: кількість та назви 

(шифри) виконаних науково-дослідних робіт із зазначенням року їх 

розробки, обсягу в друкованих аркушах і співавтори; 

- участі у підгототовці науково-педагогічних кадрів: кількість 

учнів здобувача, які захистили дисертації на здобуття наукових 

ступенів доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук, участь у 

роботі дисертаційних й експертних рад; 

- керівництва науковими (науково-педагогічними) школами; 

- керівництва студентами, які зайняли призове місце на I або II 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт); 

- сприянння відкриттю і відкриття нових спеціальностей, кафедр, 
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факультетів, інститутів Університету; 

- участі у розвитку навчально-лабараторної, науково-

дослідницької та експериментальної бази Університету; 

- участі у роботі академії наук, наукових та професійних 

організацій, вчених та науково-методичних рад; 

- почесних звань, премій та інших даних, які характеризують 

особистість здобувача.  

3.3. Рішення Вченої ради Університету з питання присвоєння 

здобувачу звання Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Державного 

університету «Житомирська політехніка» або Почесний професор 

Державного університету «Житомирська політехніка» вважається 

позитивним, якщо за результатами відкритого голосування за нього 

проголосувало не менше двох третин членів Вченої ради, які брали 

участь у засіданні.  

3.4. Особа, якій присвоєно звання Почесний доктор (Doctor 

Honoris Causa) Державного університету «Житомирська політехніка» 

або Почесний професор Державного університету «Житомирська 

політехніка», за рішенням Вченої ради Університету може бути 

позбавлена цього звання.  

 

4. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ 

 

4.1. Диплом підписується ректором Університету та секретарем 

Вченої ради. У зазначеному місці диплому ставиться гербова печатка 

Університету. До диплому додається пам’ятний знак.  

4.2. Диплом та пам’ятний знак вручається на урочистому 

засіданні Вченої ради Житомирської політехніки або Конференції 

трудового колективу Університету.  
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5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Положення вводиться в дію наказом ректора.  

5.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом 

ректора за рішенням Вченої ради Університету.  

 

 

 

Учений секретар   Лариса СЕРГІЄНКО 

 

 

ВІЗИ: 

Перший проректор   Оксана ОЛІЙНИК 

__.__.20__ 

 

Начальник відділу моніторингу 

та забезпечення якості  Ігор СВІТЛИШИН 

__.__.20__ 

 

Провідний юрисконсульт  Максим ОСТАПЧУК 

__.__.20__  
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АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

 

№ 

прим. 

Куди передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 

Прізвище та 

власне ім’я 

отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 
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АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 

№ з/п 
Прізвище та власне 

ім’я 

Підпис 

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайомлення 
Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Житомирська 

політехніка 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА» 

Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 

П-02.02-

02.03-01-

2022 

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 12 / 11 

 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

 

№ 

зміни 

№ листа/сторінки (пункту) 

Підпис 

особи, яка 

внесла зміну 

Д
ат

а 
в
н

ес
ен

н
я
 з

м
ін

и
 

Д
ат

а 
в
в
ед

ен
н

я
 з

м
ін

и
 

зм
ін

ен
о
го

 

за
м

ін
ен

о
го

 

н
о
в
о
го

 

ан
у
л
ь
о
в
ан

о
го

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Житомирська 

політехніка 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА» 

Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 

П-02.02-

02.03-01-

2022 

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 12 / 12 

 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

 

№ з/п Прізвище та власне ім’я 
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ревізії 
Підпис 
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* Індекс структурного підрозділу відповідно до наказу ректора «Про затвердження організаційної 

структури Державного університету «Житомирська політехніка» (наприклад, 19.08). 


