
   



1. Загальні положення 

1.1. Звання „Почесний ректор ДДТУ" вводиться з метою 
відзначення багаторічної плідної педагогічної, наукової, фінансово-
господарської діяльності та підняття престижу університету особи, яка 
працювала на посаді ректора. 

Звання, а в подальшому і посада „Почесний ректор ДДТУ" вводиться 
також з метою використання знань та досвіду здобувача звання на користь 
трудового колективу університету. 

1.2. Це положення визначає вимоги до здобувача звання 
„Почесний ректор ДДТУ", перелік необхідних документів, порядок 
розгляду атестаційної справи та прийняття рішення, а також обов'язки і 
права особи, якій присвоєне це звання. 

1.3. Положення набирає чинності після прийняття його на 
загальних зборах (конференції) трудового  колективу та затвердження  
його ректором університету. 

1.4. Термін дії цього положення постійно. 
 

2. Обов'язкові вимоги до здобувача звання „Почесний ректор ДДТУ" 
 
 

  2.1. Здобувач звання "Почесний ректор ДДТУ" повинен: 
 -  мати науковий ступінь доктора наук та вчене звання професора, бажано 
бути заслуженим діячем науки і техніки України; 
 - бути   обраним   на   загальних   зборах   трудового   колективу   і   
беззмінно пропрацювати ректором університету більше 10 років,   
пропрацювати в ньому на різних посадах не менше 30 років; 
 - створити наукову школу та особисто підготувати(випустити, бути 
керівником чи науковим консультантом) не менше восьми докторів та 
кандидатів наук; 
 - добитись того, щоб під час його роботи університет на протязі 2-3 років 
хоч би по одному- двом показникам займав перше місце в області та провідні 
місця в Україні (наприклад: конкурс на 1 планове місце, % дипломів з 
відзнакою, кількість студентів призерів фахових олімпіад та інших); 
 - створити в вузі такі умови, щоб за час його роботи кількість 
докторів і кандидатів наук збільшилась на 30-40%; 
 - постійно (2 рази в рік) проводити республіканські наукові конференції 
та фахові   олімпіади   студентів   (ливарне   виробництво,   промислова   
екологія, технологія машинобудування); 
 - постійно збільшувати   кількість грошей, які університет заробляє за 
рахунок наукових та освітянських послуг (особливо останні 5 років 
діяльності); 
 - вуз на протязі останніх 5 років не повинен мати боргів ні з заробітної 
платні, ні з плати за енергоносії; 



 - на потребу України та регіону (міста) постійно відкривати нові 
„престижні" спеціальності та спеціалізації(не менше 1 за кожен рік роботи) і 
добитись того, щоб вони користувались попитом і були знані на теренах 
України (переможці олімпіад, вчені кафедри - наукові роботи); 
 - створити такий механізм працевлаштування випускників, щоб не      
менше 90%  їх  були працевлаштовані; 
 - підтримувати гуртожитки та корпуси університету в нормальному 
робочому стані та постійно його покращувати; 
 - на протязі останніх п'яти років особисто бути прикладом в 
результативності своїх наукових здобутків(займати 1-3 місця в вузі на 
конкурсі серед завідуючих кафедрами та професорів); 
 - постійно відстоювати інтереси університету в місті, області , республіці 
(бути хоч би два скликання депутатом міської ради); 
 - весь час (всі атестації та акредитації ) тримати вуз на IV рівні акредитації 
(вуз в цілому). 
 
 

3. Подання на здобуття звання „Почесний ректор ДДТУ" 
та прийняття рішення 

3.1. Особа, яка задовольняє вимогам пункту 2.1 обговорюється і 
подається в президію    зборів    (конференції)    трудового    колективу    
Вченою    радою університету. 
 • Разом з поданням Вченої ради здобувач подає звіт за період 
роботи ректора, де відмічає найбільш значимі здобутки, які стосуються 
трудового колективу університету та його особисто. 

 • Листи підтримки міських та обласних підприємств, організацій та 
окремих осіб влади, а також організацій на державному рівні 
(Держкоменергозбереження України, депутатів Верховної влади та інших) та 
закордону. 

  • Список наукових праць здобувача. 
  3.2. Остаточне рішення про присвоєння звання „Почесного ректора 

ДДТУ" приймає    конференція    трудового     колективу    відкритим     або    
таємним голосуванням, (це приймається на конференції) при наявності 2 / 3  
делегатів. 

Рішення вважається позитивним, коли за нього проголосували 
щонайменше три чверті делегатів , які брали участь в конференції. 

Це рішення підписується головуючим на конференції і секретарем і 
затверджується ректором. 

3.3. Після затвердження рішення конференції про присвоєння звання 
„Почесний ректор ДДТУ" йому видається спеціально виготовлений диплом і 
додаток до нього де записані його обов'язки і права. Крім того, Почесному 
ректору видається значок,  виготовлений з благородного металу 
(розміром ~10х10х2 мм.) 



4. Обов'язки осіб, яким присвоєне звання „Почесний ректор ДДТУ" 
і вони працюють на відповідній посаді 

1. Почесний ректор на час його   роботи в вузі  постійно залишається 
членом Вченої ради та ректорату . 

2. Повинен, по необхідності,  представляти інтереси університету за 
його межами (як депутат і голова депутатської комісії, як член 
спеціалізованої Ради по захисту дисертацій та інше) в місті, області, 
Міносвіти і науки. 
         3. Приймати участь в обговоренні і реалізації шляхів і методів 
наповнення бюджету університету коштами, їх раціональним 
використанням на благо трудового колективу університету. 

При необхідності давати пропозиції ректору, виконуючи роль 
представника трудового колективу. 

4. Проводити   в   життя      програму   нормального   енергопостачання   
і енергозбереження затверджену на конференції трудового колективу. 

5. Здійснювати контроль за повнотою і якістю виконання 
навчального навантаження викладачами університету (за згодою ректора). 

6. Приймати 2 рази на тиждень (~ по 2 години) співробітників 
для надання консультацій і порад. 
 

5. Права особи, якій присвоєне звання „Почесний ректор ДДТУ" 

1. Почесному ректору ДДТУ надаються права та пільги, які викладені 
в пункті 29 Статуту ДДТУ, а саме: 
   - надання щомісячного грошового утримання, яке включає в себе 
середню заробітну плату за останні два роки перед виходом на пенсію, з 
урахування всіх доплат і надбавок; 
    - закріплення за Почесним ректором службового автомобілю та 
будиночку в спортивно-оздоровчому таборі ДДТУ (с. Китайгород); 
 - закріплення за Почесним ректором кабінету для виконання своїх 
службових обов’язків. 

Дані пільги надаються Почесному ректору на весь період заняття їм 
такої посади і не можуть бути змінені у бік погіршення. 
         2. Звання «Почесний ректор ДДТУ» надається довічно, а звільнення з 
посади Почесного ректора ДДТУ можливо лише за власним бажанням 
особи, яка займає. 
 
 
 
 
 
 
 



 


