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ПОЛОЖЕННЯ
про почесні звання Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
1. Загальні положення
1. Дане положення регламентує присвоєння звання почесного доктора та почесного професора
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (надалі - ІГІК ДСЗУ).
2. В Інституті присвоюються почесні відзнаки колективного визнання особливих заслуг
громадян України та інших держав в розвитку освіти і науки, культури, демократії,
міжнародного співробітництва у двох номінаціях «Почесний доктор ІГІК ДСЗУ» і «Почесний
професор ІПК ДСЗУ ».
3. Звання почесного доктора ІПК ДСЗУ присвоюється видатним ученим, державним і
громадським діячам, організаторам вищої освіти, які безпосередньо не працюють в інституті,
але діяльність і здобутки яких мають вагоме значення для розвитку освіти і науки, культури,
демократії та міжнародного співробітництва, зростання інтелектуального потенціалу,
авторитету України та інституту та відповідають пижчевикладепим вимогам.
1.3. Звання почесного професора ІПК ДСЗУ присвоюється видатним вітчизняним і
закордонним ученим, державним і громадським діячам, як правило, докторам наук, які
працюють в інституті або активно співробітничають з ним, мають визначні досягнення в
науково-педагогічній та організаційній діяльності та відповідають нижчевикладеним вимогам.
1.4. Почесні звання присвоюються за рішенням вченої ради ІПК Д^ЗУ.
2. Вимоги до кандидатів для відзначення почесними званнями
2.1. Кандидатом для присвоєння звання «Почесний доктор ІГІК ДСЗУ» може бути:
а) відомий в Україні вчений, державний чи громадський діяч, діяльність якого спрямована на
розвиток науки та освіти, сприяє підготовці науковців у відповіддній галузі, зростанню
престижу інституту;
б) меценат, допомога якого є значним внеском в розвиток матеріальної бази і підвищення
престижу інституту;
в) організатор вищої освіти, керівник або представник міжнародної організації, вітчизняного
чи зарубіжного університетів, міністерств чи відомств], а також державних установ та
корпорацій, замовників фахівців та інтелектуальних послуг, які еррияли значному розвитку
матеріальної бази, зростанню престижу інституту.
2.2. Кандидатом для присвоєння звання «Почесний професор ІПК ДСЗУ» може бути:

а) науково-педагогічні працівники ІПК ДСЗУ, які мають педагогічний стаж роботи понад 10
років, науковий ступінь, вчене звання та визначні заслуги у розбудові інституту, підвищення
його рейтингу та престижу;
б) видатні працівники інших закладів освіти України, наукових установ, галузевих науково
дослідних установ, а також підприємств і організацій України, особливі заслуги і
професіоналізм яких визнані державою і які постійно або періодично залучаються до науковопедагогічної діяльності в ІПК ДСЗУ;
в) видатні вітчизняні і зарубіжні вчені, прогресивні державні і політичні діячі, які отримали
світове визнання, за вагомий особистий вклад у справу вихрваїння, навчання і підготовки
фахівців у різних галузях і сферах діяльності, розроблення і впровадження сучасних методик
навчання, успішну діяльність у сфері організації і управління освітою, а також зміцнення
міжнародного співробітництва.
3. Процедура присвоения почесні их звань
3.1. Ініціаторами присвоєння почесних звань можуть виступат^і ректор, ректорат або видатні
вчені Інституту.
3.2. Обговорення: запропонованих кандидатур проводиться на засіданні Вченої ради ІГІК
ДСЗУ. Голова ради (або його заступник) оголошує зміст подання, в якому мас бути
відображено:
а) внесок претендента в науку, освіту, культуру, демократію та зміцнення міжнародного
співробітництва; розвиток науково-освітянських зв’язків нституту підготовки кадрів
державної служби зайнятості України із закладом, де він працює;
б) довідка про наукову діяльність (для почесного професора).
3.3. Рішення про присвоєння почесного звання приймається, якщо за нього відкрито
проголосувало 2/3 присутніх вченої ради ІГІК ДСЗУ.
3.4. Особі, якій присвоєно звання «Почесний доктор ІПК ДСЗУ>• вр учається диплом, особі, яка
удостоєна звання «Почесний професор ІПК ДСЗУ » - атестат.
3.5. Вручення диплома, атестата відбувається урочисто на засі цанні Вченої ради або на
Загальних зборах трудового колективу. Лауреату почесного зв ання надається слово для
інавгураційної промови.
3.6. Відомості про присвоєння звання публікуються на сайті ІПК 4СЗУ.
4. Оформлення дипломів, атестатів та їх реєстрація
4.1. Дизайн бланків диплому почесного доктора ІПК ДСЗУ та ^тертату почесного професора
ІГІК ДСЗУ затверджуються Вченою радою.
4.2. Виготовлення бланків за дипломів та атестатів здійснює редакційно-видавничий відділ
ІПК ДСЗУ.
4.2. Реєстрацію дипломів та атестатів осіб, які отримали почесг:і зівання ІПК ДСЗУ, здійснює
учений секретар Вченої ради у спеціальному журналі.
5. Права осіб, яким присвоєно знання
5.1. Особи, яким присвоєно почесне звання доктор та професор |маірть право:
а) брати участь у засіданнях вченої ради ІПК ДСЗУ та інших зафитфіоінститутських заходах;
б) виступати з лекціями в ІПК ДСЗУ на умовах погодинної оплати;!

в) користуватися бібліотекою, навчальними лабораторіям)«, науково-дослідницькою та
експериментальною базами інституту;
г) безкоштовно публікувати свої роботи у наукових журналах, як: видаються в ІПК ДСЗУ.
5.2. Особі, якій присвоєне почесне звання, гарантується можлйвіс гь один раз на рік виступати
перед науково-педагогічними працівниками і студентами унів^рср'тету з доповіддю.
5.3. Особи, яким присвоєно почесне звання, і які залучені ідо навч ально-педагогічного процесу
в інституту, мають право на зниження навчального навантажені ня за поданням кафедри та
рішенням вченої ради ІПК ДСЗУ, але не нижче встановлених мінімальних норм часу для
викладача.

