


1. Загальні положення 

1.1. Положення про Дошку пошани Відокремленого підрозділу 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

"Ніжинський агротехнічний інститут" (далі – Інститут) визначає умови та 

порядок занесення на Дошку пошани працівників та студентів ВП НУБіП 

України "НАТІ" . 

1.2. Занесення на Дошку пошани Інституту є почесним засобом 

відзначення та заохочення кращих працівників і студентів Інституту за високі 

показники в роботі, навчання, громадському житті колективу та особливою 

формою суспільного визнання і морального заохочення претендентів за 

досягнення в науковій, навчальній, методичній, педагогічній, інноваційній, 

господарській і управлінській діяльності за результатами звітного періоду. 

1.3. Дошка пошани оновлюється двічі на рік, до 1 вересня за результатами  

зимової та літньої сесії (не пізніше 20 січня та не пізніше 20 вересня відповідно).  

1.4. Особам, які занесені на дошку пошани робиться відповідний запис у 

трудовій книжці або особовій справі студента. 

1.5. Оформлення документів претендентів на Дошку пошани забезпечує: 

 для працівників Інституту – відділ кадрів; 

 для студентів – деканати факультетів. 

1.6. На Дошці пошани розміщуються фотографії єдиного зразка та 

обов'язково зазначається: 

 прізвище, ім'я, по батькові (повністю); 

 для працівників – посада, назва структурного підрозділу, вчене 

звання та інші заслуги претендента; для студентів – курс, 

спеціальність, форма навчання та інші заслуги. 

 

 

2. Критерії і порядок висунення кандидатур 

2.1. Представлення щодо занесення на Дошку пошани подаються на Вчену 

раду інституту. 

2.2. Критеріями відбору кандидатур щодо занесення на Дошку пошани є: 

Для працівників: 

 особливі досягнення в педагогічній, науково-дослідницькій та 

інформаційно-технічній діяльності; 

 особливі досягнення у вихованні і розвитку студентської молоді; 

 нагородження державними нагородами і присвоєння почесних звань; 

 соціально значуща і громадська діяльність; 

 художня творчість; 

 спортивні досягнення; 

 зміцнення матеріально-технічної бази Інституту тощо. 



Для студентів: 

 високі результати в навчанні; 

 наукові досягнення і активна участь в наукових конференціях і 

програмах; 

 успішна участь в предметних олімпіадах і наукових конкурсах; 

 активна участь в житі Інституту, міста, країни; 

 художня творчість; 

 спортивні досягнення тощо. 

2.3. Порядок висунення кандидатур на Дошку пошани: 

2.3.1. Висунення кандидатур на Дошку пошани проводиться: 

 для заступників директора і деканів на нараді при директорові за 

представленням директора; 

 для студентів, науково-педагогічних працівників – на засіданні 

науково-методичної ради факультету за поданням декана, куратора 

академічної групи, керівника художньої чи спортивної секції; 

 для працівників відділів і служб – на зборах відповідного підрозділу. 

2.3.2. Подання щодо занесення кандидатур на Дошку пошани надаються 

секретареві Вченої ради не пізніше, ніж за 5 днів до дня засідання Вченої ради. 

2.3.3. В поданні вказуються основні критерії, за якими обрано висуванця, 

надається обґрунтоване клопотання щодо встановлення заохочення, вказується 

дата і номер протоколу засідання трудового колективу структурного підрозділу 

або науково-методичної ради факультету. 

2.3.4. Подання щодо занесення кандидатур на Дошку пошани 

розглядаються на засіданні Вченої ради Інституту, рішення оформлюється 

протоколом та затверджується наказом директора. 
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