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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Почесний знак «За видатні заслуги перед колективом 
університету» (далі - Почесний знак, далі - Університет) визначає умови та 
порядок нагородження працівників Університету.

1.2. Нагородження Почесним знаком є почесним засобом відзначення та 
заохочення кращих працівників Університету за високі показники в роботі, 
громадському житті колективу та особливою формою суспільного визнання і 
морального та матеріального заохочення претендентів за досягнення в 
науковій, освітній, методичній, педагогічній, інноваційній, мистецькій, 
спортивно-масовій, значних успіхах у фундаментальних та прикладних 
наукових дослідженнях, інноваційній, господарській і управлінській 
діяльності за результатами звітного періоду.

1.3. Щорічно Почесним знаком нагороджується 3 (три) члени колективу.
1.4. Нагородження приурочується до дня заснування Університету 

(грудень).
1.5. Особам, які нагороджуються Почесним знаком робиться відповідний 

запис у трудовій книжці та видається посвідчення і Почесний знак. Додаток 1.
1.6. Вручення Почесного знака здійснюється на урочистостях, присвячених 

дню заснування Університету.

II. ПІДСТАВИ ДЛЯ НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ

2.1. Представлення щодо нагородження Почесним знаком подаються від 
структурних підрозділів Університету до комісії з нагород.

2.2. Критеріями відбору кандидатур щодо нагородження Почесним знаком 
є:

- особливі досягнення в освітній, науково-дослідницькій, інформаційно- 
технічній, громадській, адміністративно-господарській та управлінській 
діяльності;

- особливі досягнення у вихованні і розвитку студентської молоді;
- визначні досягнення на загальнодержавному рівні;
- соціально значуща і громадська діяльність;
- художня та мистецька творчість;
- спортивні досягнення;
- зміцнення матеріально-технічної бази Університету тощо.
2.3. Порядок висунення кандидатур на нагородження Почесним знаком:
2.3.1. Висунення кандидатур на нагородження Почесним знаком 

проводиться на засіданнях вчених рад навчально-наукових 



інститутів/факультетів, директоратів, деканатів, кафедр, зборах колективів та 
профспілкових зборах структурних підрозділів Університету.

2.3.2. Подання щодо нагородження кандидатур Почесним знаком 
надаються голові комісії з нагород до 01 грудня поточного року.

2.3.3. В поданні вказуються основні критерії, за якими обрано саме цього 
претендента, надається обґрунтоване клопотання щодо встановлення 
заохочення, вказується дата і номер протоколу засідання структурного 
підрозділу.

2.3.4. Подання щодо нагородження кандидатур Почесним знаком 
розглядаються на засіданні комісії з нагород. Рішення комісії оформлюється 
протоколом та подається на затвердження вченою радою Університету.

2.4. Почесний знак може бути присвоєно посмертно. У такому випадку 
посвідчення та знак вручається членам сім’ї, а у разі її відсутності - передається 
до музею історії Університету.

2.5. Особам, які представлені до нагородження встановлюється грошова 
винагорода у розмірі еквівалентному 100 у.о.

2.6. Фотографії осіб, нагороджені Почесним знаком заносяться на Дошку 
пошани музею історії Університету для постійної демонстрації.

2.7. У разі втрати, псування посвідчення чи Почесного знака, дублікати не 
видаються.

III. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Положення про Почесний знак «За видатні заслуги перед колективом 
університету» затверджується наказом ректора Університету.

3.2. Зміни та доповнення до Положення Почесний знак «За видатні заслуги 
перед колективом університету» затверджується наказом ректора Університету.


