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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про почесні звання Харківської державної зооветеринарної
академії (далі — Положення) регламентує присвоєння звання «Заслужений доцент
Харківської

державної

зооветеринарної

академії»,

«Заслужений

професор

Харківської державної зооветеринарної академії» та «Почесний професор
Харківської державної зооветеринарної академії» (для іноземних громадян – англ.
Honourable Professor).
1.2. Звання присвоюються особам, які працюють в Харківській державній
зооветеринарній академії (далі — академія) або активно співпрацюють з нею,
мають визначні досягнення в науково-педагогічній, організаційній діяльності та
відповідають викладеним нижче вимогам.
1.3. Кандидатами для присвоєння почесних звань можуть бути:
- науково-педагогічні працівники та співробітники академії, які мають
визначні заслуги;
- відомі вітчизняні та закордонні вчені, державні чи громадські діячі,
діяльність яких спрямована на розвиток науки й освіти, сприяє підготовці
науковців у відповідній галузі та зростанню престижу академії;
- працівники вітчизняних і закордонних закладів освіти, наукових установ, а
також підприємств та організацій, особливі заслуги та професіоналізм яких визнані
в Україні та світі, які постійно або періодично залучаються до науково-педагогічної
діяльності в академії;
- меценати, допомога яких є значним внеском у розвиток матеріальнотехнічної бази та підвищення престижу академії;
- організатори вищої освіти, керівники або представники міжнародних
організацій, вітчизняних чи закордонних закладів вищої освіти, міністерств чи
відомств, а також державних установ та корпорацій, замовники фахівців та
інтелектуальних послуг, які сприяють значному розвитку матеріально-технічної
бази, підготовці спеціалістів усіх рівнів, зростанню престижу академії у світовому
освітньому та науковому просторі.
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2. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ ДЛЯ ПРИСВОЄННЯ ЗВАНЬ
2.1. Основні критерії, що висуваються до кандидата на присвоєння звання
«Заслужений доцент Харківської державної зооветеринарної академії»:
- стаж педагогічної діяльності на посаді старшого викладача академії не
менше, як 10 років;
- обіймають посаду старшого викладача академії, стаж педагогічної
діяльності яких не менше 10 років в академії;
- викладають основні навчальні дисципліни на високому науковометодичному рівні;
- є авторами або співавторами підручників (навчальних посібників) або інших
навчально-методичних праць.
Звання доцента академії може присвоюватися старшим викладачам,
основним місцем роботи яких є наукові установи та, разом з тим, які працюють в
академії 3 роки і більше, не менш як на 0,25 посадового окладу (тарифної ставки),
є автором або співавтором навчального посібника.
2.2. Основні критерії, що висуваються до кандидата на присвоєння звання
«Заслужений професор Харківської державної зооветеринарної академії»:
- мають науковий ступінь кандидата наук і вчене звання доцента;
- викладають основні навчальні дисципліни на високому науковометодичному рівні;
- стаж педагогічної діяльності не менше, як 10 років в академії;
- здійснюють підготовку фахівців через магістратуру або аспірантуру;
- стаж педагогічної діяльності після отримання вченого звання доцента не
менше як 5 років;
- є авторами або співавторами підручників (навчальних посібників),
монографій.

5

Звання професора академії присвоюється також кандидатам та докторам
наук, основним місцем роботи яких є наукові установи та, разом з тим, які
працюють в академії 3 роки і більше, не менш як на 0,25 посадового окладу
(тарифної ставки), мають вчене звання доцента чи старшого наукового
співробітника, є автором або співавтором навчального посібника.
2.3. Основні критерії, що висуваються до кандидата на присвоєння звання
«Почесний професор Харківської державної зооветеринарної академії»:
- мати стаж роботи в академії не менш як 30 років (з них не менше 10 років на
штатних посадах професора кафедри, завідувача кафедри, проректора, ректора,
декана, ученого секретаря);
- мати вчене звання професора або заслуженого професора академії;
- мати значний доробок у навчальній та методичній роботі, про що свідчить
наявність монографій (підручників, навчально-методичних посібників з грифом
МОН України);
- зробити значний внесок у розвиток і популяризацію академії на
регіональному та міжнародному рівнях.
Кандидатурою на присвоєння звання «Почесний професор Харківської
державної зооветеринарної академії» із числа інших осіб можуть бути:
- працівники інших закладів освіти України, наукових установ Національної
та галузевих академій наук (медичної, аграрної, педагогічної, правової), галузевих
науково-дослідних установ, а також підприємств і організацій України, особливі
заслуги та професіоналізм яких визнані державою (дійсні члени та членкореспонденти, лауреати державних і міжнародних премій, заслужені діячі тощо) і
які постійно або періодично залучаються до науково-педагогічної діяльності в
університеті;
- авторитетні діячі науки, освіти, культури закордонних країн за особливий
внесок у розвиток академії;
- відомі в Україні державні чи громадські діячі, діяльність яких спрямована
на розвиток науки та освіти чи сприяла зростанню престижу академії та підготовці
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науковців у відповідній галузі; меценати, допомога яких є значним внеском в
розвиток матеріальної бази і підвищення престижу академії.
3. Порядок присвоєння почесних звань
3.1. Висунення кандидатів на присвоєння почесних звань здійснюється
ректором, Вченими радами факультетів, органи громадського самоврядування
академії. Кандидатури обговорюються на засіданні ректорату. За рішенням
засідання ректорату або вченою радою факультету наказом ректора створюється
атестаційна комісія.
3.2. Атестаційна комісія визначає відповідність вимогам до кандидата, що
визначені даним Положенням, та повідомляє Голову Вченої ради академії та
ініціатора про результати розгляду. Атестаційна комісія несе відповідальність за
об’єктивність інформації про достоїнства та якості кандидата.
3.2. Голова атестаційної комісії надає ученому секретарю вченої ради
академії обґрунтування (додаток 1) та відповідні документальні підтвердження
наукових, освітніх, навчально-методичних та інших досягнень висунутого
кандидата.
3.2. Звання присвоюються 2/3 голосів членів вченої ради академії шляхом
відкритого або таємного голосування. За результатами позитивного рішення
видається наказ по академії.
3.3. При позитивному рішенні номінант отримує спеціальний атестат
«Заслужений

доцент

Харківської

державної

зооветеринарної

академії»,

«Заслужений професор Харківської державної зооветеринарної академії» та
«Почесний професор Харківської державної зооветеринарної академії».
3.4. Вручення атестату про присвоєння почесного звання відбувається на
урочистому розширеному засіданні Вченої ради, конференції трудового колективу
або інших урочистих заходах академії.
3.4. Присвоєння почесного звання не впливає на чинні службові або трудові
відносини.
4. Права та обов’язки відзначених осіб
4.1. Почесне звання надається довічно.
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4.1. Особа, яка не перебуває у трудових відносинах з академією, але якій
надано почесне звання, надається право виступати перед науково-педагогічними
працівниками й здобувачами вищої освіти з лекціями та доповідями, публікувати
свої праці в наукових виданнях академії, брати участь в урочистих заходах
академії.
4.2. Особа, якій надано почесне звання, і надалі співпрацює з Академією на
засадах академічної доброчесності, всебічно сприяє зміцненню авторитету,
підвищенню престижу академії на міжнародному рівні та його розвитку за всіма
напрямами діяльності.
4.3. Інформація про відзначених осіб публікується на першій сторінці газети
«ЗООВЕТінфо» та на сайті академії.
5. Прикінцеві положення
5.1. Положення схвалюється Вченою радою академії та вводиться в дію
наказом ректора.
5.2. Зміни та доповнення до цього положення схвалюються Вченою радою
академії та вводяться в дію наказом ректора.
5.3. Положення набирає чинності з моменту його затвердження.
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Додаток 1
Обґрунтування для представлення до присвоєння почесного звання
____________________________________________________
______________________________________________________
1. Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________
________________________________________________________________________
2. Посада і місце роботи __________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Дата і місце народження ________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Освіта _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
(які заклади освіти закінчив (ла), коли, спеціальність за дипломом)

5. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання _________________________
________________________________________________________________________
6. Домашня адреса _______________________________________________________
________________________________________________________________________
телефон та електронна адреса ______________________________________________
7. Службова адреса ______________________________________________________
Загальний стаж роботи ___________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг претендента перед
Харківською державною зооветеринарною академією__________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Кандидатура_____________________________________________________________
рекомендована за рішенням атестаційної комісії ______________________________
________________________________________________________________________
(назва, дата, № протоколу)

Представляється до присвоєння почесного звання ____________________________
_______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові претендента)
Голова атестаційної комісії

____________

_____________________

Члени

____________

_____________________

____________

_____________________

(підписи)
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(прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Посада

Прізвище

Перший
проректор

Кібкало Д.В.

Проректор з
навчальної
роботи

Хмель М.М.

Керівник
навчальнометодичного
відділу

Васильєва Ю.О.

Голова
профспілки

Ляхова І.В.

Начальник
юридичного
відділу

Данко В.В.

Дата

Підпис
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