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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Це Положення визначає перелік, підстави та порядок нагородження 

заохочувальними відзнаками та присвоєння почесних звань Вищого 

навчального приватного закладу «Дніпровський гуманітарний університет» 

(далі – Університет). 

1.2. Види заохочувальних відзнак для працівників Університету: 

1.2.1. Подяка (подякою можуть заохочуватися працівники Університету 

за зразкове виконання функціональних обов’язків та які мають стаж роботи в 

університеті не менше одного року); 

1.2.2. Грамота (грамотою можуть заохочуватися працівники Університету 

за значні досягнення у роботі, професіоналізм, тривалу і бездоганну працю, а 

також з нагоди святкування професійних свят. Особа, яка подається до 

нагородження відзнакою, повинна мати стаж роботи в університеті не менше 

трьох років та бути нагородженою Подякою); 

1.2.3. Почесна грамота (почесною грамотою можуть заохочуватися 

працівники Університету за досягнення високих показників у роботі, особисту 

ініціативу, відданість справі, багаторічну плідну працю. Особа, яка подається 

до нагородження відзнакою, повинна мати стаж роботи в університеті не менше 

п’яти років та бути нагородженою Подякою, Грамотою).  

1.3. Види заохочувальних відзнак для здобувачів вищої освіти 

Університету: 

1.3.1. Персональна подяка ректора (персональною подякою ректора 

можуть заохочуватися здобувачі вищої освіти, які мають високі показники у 

навчанні, займаються науково-дослідною роботою, беруть активну участь у 

громадському житті університету); 

1.3.2. Диплом «Кращий студент Дніпровського гуманітарного 

університету» (претендентами на звання «Кращий студент Дніпровського 

гуманітарного університету» є здобувачі вищої освіти, які мають високі 

показники у навчанні, показники за результатами науково-дослідної діяльності, 

беруть активну участь у громадському житті університету, приймають участь у 

культурно-масових заходах університету та/або мають спортивні досягнення 

(спортивний розряд, призові місця у змаганнях тощо). 

1.4. Види почесних звань Університету: 

1.4.1. «Почесний професор Дніпровського гуманітарного університету» 

(присвоюється особам, які не є штатними працівниками Університету, але 

мають значні особисті досягнення в реалізації державної політики в галузі 

вищої освіти або на рівні окремих галузей науки і виробництва, навчанні і 

вихованні підростаючого покоління, освітній, науковій і громадській діяльності 

університету, а також за вагомий внесок у розвиток університету, створення 

його матеріально-технічної бази, інші види діяльності, що сприяють зміцненню 

його авторитету); 

1.4.2. «Заслужений професор Дніпровського гуманітарного університету» 

(присвоюється особам, які працюють в університеті на постійній основі не 

менше десяти років, та які, як правило, мають науковий ступінь доктора наук 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80


та/або вчене звання професора, мають значну кількість наукових праць, 

визнаних як в Україні, так і за кордоном, внесли вагомий внесок у 

впровадження новітніх технологій навчання та підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів, а також за значний 

розвиток університету); 

1.4.3. «Заслужений науково-педагогічний працівник Дніпровського 

гуманітарного університету» (присвоюється особам, які працюють в 

університеті на постійній основі на посаді науково-педагогічного працівника не 

менше десяти років, та які мають особливі заслуги перед університетом в 

освітній, навчально-методичній та науковій роботі, упровадження сучасних 

методів навчання і виховання молоді); 

1.4.4. «Заслужений працівник Дніпровського гуманітарного 

університету» (присвоюється особам, які працюють в університеті на постійній 

основі не менше десяти років, які не належать до науково-педагогічних 

працівників, і зробили значний внесок у розвиток університету (організація та 

забезпечення освітнього процесу, наукової діяльності, розвиток матеріально-

технічної бази тощо). 

1.4.5. Як виняток, почесні звання «Заслужений професор Дніпровського 

гуманітарного університету», «Заслужений науково-педагогічний працівник 

Дніпровського гуманітарного університету», «Заслужений працівник 

Дніпровського гуманітарного університету» можуть бути присвоєно особам, які 

не мають стажу роботи на постійній основі в Університеті десять і більше 

років, але своєю діяльністю або вчинком сприяли становленню, зростанню 

престижу чи добробуту Університету. 

 

2. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИМИ ВІДЗНАКАМИ 

 

2.1. Подання про нагородження заохочувальною відзнакою вноситься 

ректору Університету проректорами за напрямами діяльності та керівниками 

структурних підрозділів.  

2.2. Подання про нагородження заохочувальною відзнакою має містити 

інформацію про особисті заслуги працівника, зразкове виконання ним 

функціональних обов’язків, професіоналізм, тривалу і плідну працю, 

відсутність дисциплінарних стягнень.   

2.3. Внесення до списків на нагородження працівників, які мають не зняті 

дисциплінарні стягнення, не допускається.  

2.4. Рішення про нагородження або про відмову у нагородженні 

відзнакою приймається ректором Університету.  

2.5. Нагородження відзнаками проводиться відповідно до наказу.  

2.6. Відзнаки вручаються в урочистій обстановці ректором Університету 

або особою, яка виконує його обов’язки.  

2.7. Облік і реєстрацію нагороджень відзнаками забезпечує відділ кадрів. 

В особову справу та трудову книжку нагородженого відзнакою вноситься 

відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу. 

2.8. Повторне нагородження однойменними відзнаками не проводиться. 



3. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ 

 

3.1. Ініціатива і право висунення кандидатур на почесні звання 

Університету належить ректору університету, ректорату, Вченій раді, 

структурним підрозділам університету. 

3.2. Підрозділ університету, що пропонує кандидатуру до присвоєння 

почесного звання, представляє до Вченої ради Університету наступні 

документи: 

- подання про присвоєння почесного звання, яке повинно містити 

наступну інформацію: прізвище, ім’я, по-батькові та рік народження 

претендента; який ЗВО (ВНЗ) закінчив і коли; дата присвоєння вченого 

ступеню та вченого звання (якщо є); нагороди, почесні звання, премії; 

характеристику педагогічного, наукового та громадського вкладу кандидата та 

інші дані, що характеризують його особистість та підтверджують відповідність 

критеріям; 

- список патентів, навчально-методичних та наукових праць, інших робіт; 

- копії диплому доктора або кандидата наук, атестату професора чи 

доцента (для не штатних працівників Університету); 

- інші документи, що підтверджують відповідність пропонованим 

вимогам і можливість присвоєння Почесного звання. 

3.3. Конкурсна комісія Вченої Ради визначає відповідність пропозиції 

вимогам до кандидата, що визначені даним Положенням, готує проект рішення 

Вченої ради Університету. 

3.4. Рішення Вченої Ради університету про присвоєння претендентові 

почесного звання приймається на засіданні Вченої Ради університету і 

вважається легітимним, якщо за результатами відкритого голосування за нього 

проголосувало не менше двох третин присутніх на засіданні членів Вченої ради 

Університету, і вводиться в дію наказом ректора Університету. 

3.5. Вручення диплому відбувається урочисто на розширеному засіданні 

Вченої Ради або інших урочистих заходах Університету. Порядок урочистої 

церемонії передбачає виступ отримувача почесного звання. 

3.6. Присвоєння Почесного звання супроводжується врученням особі 

Диплому. Дипломи про почесні звання мають символіку Дніпровського 

гуманітарного університету, підписується ректором і скріплюється печаткою 

університету. 

3.7. Відомості про присвоєння особі почесного звання заносяться до 

Книги «Почесні звання Дніпровського гуманітарного університету», а її 

фотопортрет розміщується у відповідній галереї Дніпровського гуманітарного 

університету та на веб-сайті університету. Повідомлення про присвоєння 

почесного звання публікується на веб-сайті університету. 

3.8. Почесне звання присвоюється довічно. Особа, яка отримала почесне 

звання університету має право зазначити це у біографічній довідці як особливе 

надбання у своїй професійній діяльності. 



3.9. Почесне звання не є підставою для отримання грошової винагороди 

або будь-якого матеріального заохочення від Університету, Міністерства освіти 

та науки України або Міністерства освіти інших країн. 

3.10. Відділ організації наукової роботи, міжнародних зв’язків та 

академічної мобільності університету є відповідальним підрозділом щодо 

замовлення на виготовлення дипломів почесних звань університету згідно 

наказу ректора. 

3.11. Облік видачі дипломів ведеться відділом організації наукової 

роботи, міжнародних зв’язків та академічної мобільності університету в Книзі 

реєстрації почесних звань університету. 

 

 

Начальник відділу кадрів      Юлія ЗАЙЦЕВА 


