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ПОЛОЖЕННЯ

про заохочувальнi вiдзнаки

киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса IIIевченка
Нова реdакцiя

Загальнi положення
1. ЗаОхОчУвальнi вiдзнаки КиТвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса
Шевченка (даlri - Унiвероитет) встановлено вiдповiдно до ст. |43 КЗпП, Стату,гу
1.

Унiверситету, Колективного договору.
Заохочувальними вiдзнаками Унiверситету нагороджуються громадяни УкраТни за
значнi особистi досягнення в реалiзацiТ державноТ полiтики у га-гrузi нацiональноТ освiти,
навчання
виховання молодого поколiння, За особистий внесок
пiдготовку
Висококвалiфiкованих фахiвцiв
наукових кадрiв, вiдповiдальне ставлення до
виконання службових обов'язкiв.
Заохочувальними вiдзнаками Унiверситету можуть бути нагородженi iноземнi
ГРОМаДяни та особи без громадянства за видатний особистиЙ внесок у розвиток освiти i
науки УкраТни, спiвпрачю з Унiверситетом.
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Заохочувальнi вiдзнаки Унiверситету маюr,ь 5 ступенiв:

I ступiнь
II ступiнь
III ступiнь
IV ступiнь
V

ступiнь

2.1. Нагородження працiвникiв Унiверситету заохочувальними вiдзнаками
Унiверситету здiйснюсться послiдовно, починаючи з V ступен я, та у разi вiдсутностi
адм

i

н

iстративних стя гнень упродовж

KIL,I

ендар ного року.

IV та V ступенiв можуть бути присвоснi за HoBi заслуги
неодноразово, tule не ранiше нiж через 2 роки пiс.irя останньоi унiверситетськоi чи l piK
пiсля вiдомчоТ вiдзнаки або лержавноТ нагороди.
2.2. Вiдзнаки III,

Повторне нагородження заохочуваль}lими вiдзнаками I та II ступеlliв не
ПРОВОДиТЬся. Члени-кореспоt{денти ,га акалемiки нацiональних академiй наук можуть
НаГОРОДЖУВаТИСя ЗаохочувiLльноЮ вiлзнакоlо I i II ступенiв без проходження попереднiх

ступенiв.

2.З. Заохочувальними вiдзнаками Унiверситету

III i V ступенiв

можуть

нагороджуватися колективи структурних пiдроздiлiв Унiверситету.

З. Пiдстави для нагородженнrl заохочувальними вiдзнаками Унiверситету:

Вiдзнака Вченоi ради Унiверситету:
3.1. За видатнi досягнення в реilлiзацiТ державноТ полiтики в галузi нацiональноТ
освiти i науки.
3,2. За мiжнародну дiяльнiсть i пiдвищення авторитету Унiверситету як
нацiона-гlьного i мiжнародно визнаного освiтнього закладу.
З.З. За значнi особистi заслуги перед Унiверситетом у галузi науковоТ, науковотехнiчноТ i педагогiчноТ дiяльностi.
Почесна грамота:

За

у

видатнi заслуги перед Унiверситетом
науково-педагогiчнiй,
3.4.
органiзацiйно-адмiнiстративнiй, громадськiй та виховнiй роботi.
3.5. За особистий внесок у пi.цr,отовку висококвшiфiкованих фахiвlдiв i наукових
кадрiв, створення науковоТ школи.
Подяка ректора:
3.6. За плiдну спiвпрацю з Унiверситетом, активну допомогу у його розбуловi,
участь у наукових просктах, розвиток матерiа,rьно-технiчноТ бази.
З.7 . За високий професiоналiзм, вагомий особистий внесок у пiдготовку
висококвtlJIiфiкованих фахiвцiв i плiдну спiвпрачю iз закJrадами освiти, науки та
культури.

3.8.

За

профорiснтацiйну роботу

всеукраiнських олiмпiад серед школярiв.

з учнями,

пiдготовку

та

проведення

3.9. За пiдготовку студентiв, якi неодноразово здобували призовi мiсця на
мiжнародних таlабо всеукраiнських змаганнях, студентських олiмпiадах, конкурсах
наукових робiт.
З.10. За популяризацiю унiверситетськоТ освiти i науки, перемогу у мiжнародних
всеукраТнсь ких студентс ьких ол i мп i адах, конурсах.

3.11. За успiхи у навчаttнi та активну участь
iнновацiйних ocBiTHix просктiв i дослiцницьких програм.

у

пiдготовцi

й

i

реалiзачiТ

Грамота за успiхи y навчальнiй, науковiй i виховнiй роботi.
Грамота за HayKoBi досягнення.
Грамота за сумлiнну працю:

З.|2.
калрiв.

За особистий внесок у пiдготовку висококвалiфiкованих фахiвцiв i наукових

3.13. За плiдну науково-педагогiчну дiяльнiсть, упровадження сучасних методiв

навчання i виховання молодi.

i

3.14. За досягнення у фундаментаJIьних прикладних наукових дослiдженнях,
вирiшення найважливiших наукових проблем.
3.15. За вагомi успiхи у cTBopeHHi HoBiTHboT технiки та впровадження у
виробничтво сучасних наукосмних технологiй.
3. 16. За сумлiнну баl,а"горiчну працю.
Подяка:

3.17.

За високi

результати атестацiI педагогiчних, наукових

педагогiчних працiвникiв.

i

науково2

З.18. За iнiцiативу, наполегливiсть, сумлiнне виконання службових обов'язкiв та

органiзацiйну дiяльнiсть.
З.19. За плiдну працю та професiйнi досягнення.

Нагородження вiдзнаками проводиться з нагоди державних, професiйних свят,
ювiлейних дат заснування структурних пiдроздiлiв Унiверситету, ювiлеiв вiд дня
народкення працiвника, iнших дат урочистих заходiв.

4. Порядок нагородження заохочувальними вiдзнаками Унiверситету:

4.|.

Вiдзнака Вченоi ради Унiверситету

Вiдзнаку ВченоТ ради встановлено для нагородження наукових, науковопедагогiчних працiвникiв Унiверситету за особистi заслуги перед Унiверситетом у

га.гlузi науковоТ, науково-технiчноТ та педагогiчноТ дiяльностi, якi мають стаж роботи в
Унiверситетi не менше 25 poKiB.
Вiдзнакою ВченоТ ради Унiверси,Iету можуть бути нагородженi видатнi державнi та

громадськi дiячi, вiдомi вченi, митцi, письменники, релiгiйнi дiячi, бiзнесмени,
правозахисники, спортсмен}l та iншi особи * громадяни Украiни, а також iноземнi

громадяни - глави суверенних держав, глави парламентiв i урядiв, видатнi державнi й
громадськi дiячi, мiнiстри, посли iноземних держав в YKpaiHi, керiвники вищих зак-гlадiв
освiти i наукових установ - за освiтянську, наукову, благодiйну, гуманiстичну, державну
та громадську дiяльнiсть.
Пропозицii щодо кандидатур науково-педагогiчних працiвникiв Унiверситету
подають керiвники структурних пiдроздiлiв пiсля надання рекомендацii вченоТ ради
вiдповiдного структурного пiдроздiлу.
пропозицii щодо iнших осiб (громадян Укратни та iноземних громадян) можуть
надходити вiд вчених рад факультетiв/навчально-наукових iнститутiв, ректорату
Унiверситету та за рекомендацiсю ПостiйноТ KoMiciT ВченоТ ради з кадрових питань
(далi - Постiйна комiсiя).

4.2. Почесна грамота

Почесною грамотою можуть бути нагородженi педагогiчнi, HayKoBi та науковопедагогiчнi працiвники, якi мають значнi досягнення у галузi нацiональноТ освiти i
науки, е визнаними фахiвцями у зазначенiй сферi, пiд керiвництвом яких ведеться
пiдготовка наукових i науково-педагогiчних кадрiв випдоТ квалiфiкацiТ, якi мають стаж
роботи в Унiверситетi не менше 5 poKiB та ранiше заохочувчlJIись Подякою та Грамотою.
пропозицiт щодо кандидатур для вiдзначення Почесною грамотою подають
керiвники структурних пiдроздiлiв пiсля надання рекомендацiТ вченоТ ради вiдповiдного
структурного пiдроздiлу.

4.3. Подяка ректора
Подякою ректора можуть заохочуватися працiвники Унiверситету за активну
участь в органiзацiйнiй, педагогiчнiй, науковiй та виховнiй дiяльностi, якi мають стаж

роботи в Унiверсите,гi не менше 5 poKiB i ранiшlе заохочувzutись Подякою та Грамотою, а
також колективи струкryрних гtiдроздi.lliв.
Подякою ректора можуть буr,и вiдзначенi здобувачi вищоТ освiти за особливi
HayKoBi й ocBiTHi здобутки, активн), громадську лiяльнiсть, участь в органiзацiТ та
проведеннi урочистих заходiв.
Подякою Ректора також можуть бути вiдзначенi представники iнших установ за
плiдну спiвпрачю з Унiверситетом.
ПропозицiТ шодо кандидатур для вiдзначення Подякою ректора вносить ректор
Унiверситету, керiвники структурних пiдроздiлiв, можуть iнiцiювати органи
3

студентського самоврядування,
структурного пiдроздiлу).

iншi громадськi

органiзацiТ

(за згодою

керiвника

4.4. Грамота за yспiхи в навчальнiй, науковiй i виховнiй роботi
Грамота за HayкoBi досягнення
Грамота за сумлiнну працю

Грамоmою за успiхu у навчальнiй, науковiй i вttховнiй робоmi можуть заохочуватися
педагогiчнi, HayKoBi, науково-педагогiчнi працiвники за KoHKpeTHi досягнення у
навчальнiй, науковiй i виховнiй дiяльностi, якi мають cTiDK роботи в Унiверситетi не
менше 3 poKiB i ранiше заохочувались Подякою.
Гра,uоmою за HayKoBi dосяzнення можуть заохочуватися HayKoBi та науковопедагогiчнi працiвники за досягнення у науковiй дiяльностi, участь у наукових про€ктах
i мають стаж роботи в Унiверситетi не менше 3 poKiB i ранiше заохочувались Подякою.
Гра.моmою за сули.пiнну прац:о можуть заохочуватися прачiвники навчальнодопомiжного та адмiнiстративного скjIаду за сумлiнне виконання службових обов'язкiв,
якi мають стаж роботи в Унiверситетi не менше 3 poKiB i ранiше заохочувiLпись
Подякою.
ПропозицiТ щодо кандидатур для вiдзначення Грамотою подають керiвники
вiдповiдних структурнних пiдрозлiлiв Унiверситету.

4.5. Подяка

Подякою можуть заохочуватися HayKoBi, науково-педагогiчнi, адмiнiстративнi та
технiчнi працiвники Унiверситету за сумлiнне виконання професiйних обов'язкiв, якi
мають стаж роботи в Унiверситетi не менше 2 poKiB, а також колективи структурних
пiдроздiлiв.

пропозичiт щодо кандидатур для вiдзначення Подякою подають керiвники

вiдповiдних структурних пiдрозлiлiв Унiверситету.

5.порядок представлення до нагородження заохочувальними вiдзнаками
Унiверситету:
5.1. Клопотання про вiдзначення заохочув.Llьними вiдзнаками порушус керiвник
структурного пiдроздiлу Унiверситету, якому пiдпорядкований працiвник, студент,
колектив, представлений до заохочення, i оформлясться поданням, що мас мiстити
iнформацiю про пiдстави для порушення кJIопотання та характеристику iз зазначенням
конкретних заслуг кандидата. Подання оформлясться згiдно з !оdаmко.м l цього
Положення.

5.2. Клопотання про вiдзначення заохочувzLльними вiдзнаками I, II ступенiв
порушус керiвник структурного пiдроздiлу Унiверситету пiсля надання рекомендацiТ
вченоТ ради вiдповiдного структурного пiдроздiлу (поdання i вumяz з проmоколу вченоl'
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5.3. Подання про вiдзначення заохочувальною вiдзнакою вноситься на iм'я

ректора i розглядаеться на засiданнi IIостiйноТ KoMiciT. Рiшення оформлюсться витягом з
протоколу засiдання Пос,гiйноТ KoMiciT i с гtiдставою /lля оформлення наказу про
вiдзначення заохочув€lJIьними вiдзнаками Унiверситету. Рiшення ПостiйноТ KoMiciT
мають рекомендацiйний характер.
5.4. У разi прийняття Постiйною комiсiею позитивного рiшення, витяг з протоколу
передаеться у ceкpeTapiaT ВченоТ рали Унiверситету або вiддiл кадрiв (залежно вiд виду
заохочувiLльно[ вiдзнаки).
5.5. У разi невiдповiдностi визначеним вимогам, подання та витяг з протоколу
повертаеться керiвнику структурного пiдроздiлу.
5.6. При нагородженнi заохочуваJIьними вiдзнаками може здiйснюватися
премiювання. Премiювання може виступати як окремий вид заохочення.

5.7. Нагородження заохочувальними вiдзнаками

II, III, IV i V

ступенlв

здiйснюсться за наказом ректора Унiверситету.
5.8. Нагородження Вiдзнакою ВченоТ рали (I с,гупiнь) вiдбувасться за рiшенням
(ухвалою) ВченоТ ради Унiверситету.
У трудову книжку працiвника на пiдставi наказу ректора УнiверсиТету вноситьсЯ
вiдповiдний запис про вид заохочувiLпьноТ вiдзнаки.
5.9. НагорOдження здiйснюсться ректорOм Унiверситету або за його дорученням одним iз проректорiв чи керiвником структурного пiдроздiлу. Вручення Вiдзнаки Вченот
Унiверси1ету.
ради Унiверситету вiдбувасться на засiдаrrнi Вченот ради
5.10. Втраченi заохочувtulьгli вiдзtlаки повтор}tо не видаються,

6. Термiни подання докчментiв на вiдзначення

заохочувальними

"'o'T::'r1o]},]"#',ffi'rio.*,uu"n"" заохочувальними вiдзнаками унiверситету, якi
вностяться З нагоди ювiлею особи або ювiлейних дат заснування структурних

пiдроздiлiв Унiверситету, подаються не пiзнiше нiж за 30 днiв до визначенот дати чи
урочистостеи.
6.2. Подання про нагородження заохочуваJlьними вiдзнаками Унiверситету, якi
вносяться з нагоди святкування професiйного свята !ня працiвникiв освiти, подаються
не пiзнiше нiж 10 вересня поточного року.
6.З. Подання про нагородження заохочувальними вiдзнаками Унiверситету, якi
вносяться з нагоди святкування професiйного свята Всесвiтнього дня науки в iм'я миру
та розвитку, подаються не пiзнiше нiж 10 жовтня поточного року.
6.4. Подання прО нагородЖення заоХочувtUIьними вiдзнаками Унiверситету, якi
вносяться з нагоди святкування професiйного свята flня науки, подаються не пiзнiше
нiж l0 квiтня поточного року.

7.

Порядок представлення

до

нагородження державниМи

Та

iНШИМИ

вiдомчими заохочувальними вiдзнаками
7.1. Нагородження працiвникiв Унiверситету державними або iншими вiдомчими
заохочуваJIьними вiдзнаками мо}кливе лише пiсля нагородження вiдзнаками
Унiверситету (щонайменше v, IV ступенiв) та здiйснюеться вiдповiдно до ЗУ кПро
державнi нагородИ УкраТни> та Положення про вiдомчi заохочувальнi вiдзнаки.
7.2. ПропозицiТ щодо кандидатур працiвникiв Унiверситету подають керiвники
структурних пiдроздiлiв пiсля надання рекомендацiТ вченоТ ради факультету/ навчальнонаукового iнституту та згiдно з рiшенням конференчiт (зборiв) трудового колективу
вiдповiдного структурного пiдроздiлу.
7.3. Подання про вiдзначення заохочувальною державною або вiдомчою
вiдзнакою вноситься на iм'я ректора та розглядасться на засiданнi Постiйнот koMiciT.
Рiшення ПостiйноТ KoMiciT с пiдставою для звернення ректора Унiверситету до MiHicTpa
освiти i науки УкраТни з листом-клоllотанням щодо вiдзначення.
7.4. Подання про вiдзначення державними заохочувitльними вiдзнаками або
вiдомчими вiдзнаками (MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни, НацiональноТ академii наук УкраТни, Нацiона,rьноТ академiТ педагогiчних наук
укратни тощо) подаються не пiзнiше нiж за 60 днiв до визначенот дати чи урочистостей.
7.5. До подання про вiдзначення заохочувальною державною або вiДОМЧОЮ
вiдзнакою (Доdаmок /) також додаються:
- довiдка-iнформацiя встановленого зразка (flоdаmок 2), пiдроздiлу,
- витяг з протоколу засiдання вченоТ ради структурного
- витяг з протоколу засiдання конференцiт (зборiв) трудового колективу структурного
:

пiдроздiлу
копiТ документiв, що засвiдчують нагородженrul попереднiми вiдзнаками,

_

5

-

-

копiя паспорта (I стор.),
згода на обробку персонzlJIьних даних (!оdаmок

Подання (Доdаmок

]) та

3).

довiдка-iнформачiя (Доdаmок

2)

надсилаються

в

електронному виглядi Постiйнiй KoMiciT ВченоТ ради з кадрових питань.

поеоduсено:

питань

Голова ПостiйноТ KoMiciT ВченоТ
з кадрових
Начальник юридичного

ради Ш

вiддiлу

О-r0
И

Володимир IЛЬЧЕНКО
Iрина САЛЕНКО

6

,Щоdаmок

Ректору
китвського нацiонального
унiверситету iMeHi Тараса Шевченка
Володимиру БУГРОВУ

подАння
(

Злliсm поdання duв. у Прttмimках dо,Щоdаmку l )

!иректор навч.Lпьно-наукового iнституту/
декан факультету

l

ДОВIДКА

_

lоdаmок 2

IНФОРМАЦIЯ

про кандидата
для нагородження заохочувальною вiдзнакою
(Bud Hazopodu)

l. Прiзвище, iм'я по батьковi
2. Число, мiсяць, piK i мiсче народження

3. OcBiTa (назва ЗВО, факультет i piK закirтчення):

4. HayKoBi ступенi фiк присулження):
5.

Вченi звання фiк присвоення):

6. Мiсце роботи:
(iH с

mumуm/

7. Посада:
8. Стаж роботи: загальний
9. Мобiльний телефон:

__;

в

ф

акул ьmе m, каф

Унiверсrгgгi

_

l0. Електронна пошта:
l l. Адреса проживання:

l2. Нагороди та вiдзнаки (piK нагоролження)

_;

е

d ра)

на

посадi_;

lоdаmок

3

згодА
на обробку персональних даних

я,
(поiзвище, iм'я, по батьковi)

,,

року, шляхом
пiдписання цього тексту, вiдповiдно до Закону УкраТни uПро захист
персона.пьних даних)), надаю згоду MiHicTepcT,By освiти i науки УкраТни

на обробку моТх персонаJlьних даних (iдентифiкацiйнi ланi (ПIБ, адреса, мiсце
роботи, посада, номер телсфону), особистi вiдомостi (BiK, стать. ocBiTa,
спецiальнiсть, науковий ступiнь, вчене звання, почесне звання),
данi
про державнi та вiдомчi вiдзнаки, нагороди, з метою здiйснення заходiв щодо
морttльного стимулювання працiвникiв освiти i науки, зокрема з вiдзначення
державною нагородою або вiдомчою вiдзнакою МОН УкраТни, НАН УкраТни,
НАПН УкраТни.
Моi персональнi данi, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути
переданi TpeTiM особам (НАН Украiни, НАПН УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни, Офiсу Президента УкраТни) у випадках, передбачених законодавством
Украiни. Передача моТх персонtLльних даних TpeTiM особам у випадках, не
передбачуваних законодавством УкраТни, здiйснюсться тiльки за погодженням
зi мною.
20

р.

(пiдпис)

Особу та пiдпис

перевiрено особою,

уповноваженою навчitльним закJIадом на таку перевiрку.
Начальник вiддiлу кадрiв
(пiдпис)
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