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ВСТУП
Всеукраїнська громадська організація «Академія наук вищої освіти України»
(далі – АН ВО України або Академія) має власну символіку та відзнаки, право на які
надано Законом України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р., №4572-VI,
документ 4572-17, чинний, поточна редакція - від 19.07.2017, підстава 1982-19),
Статутом та цим Положенням.
І. Загальні положення
1. Положення про нагороди ВГО «АН ВО України» (далі Положення) – це
нормативний документ, яким встановлено різновиди нагород Академії та
регламентується порядком їх присвоєння.
2. Цим Положенням керуються в своїй діяльності Президія та фахові
відділення Академії.
3. Відзнаками ВГО «АН ВО України» нагороджуються академіки, членикореспонденти, працівники Апарату Президії АН ВО України, а також громадяни
України та інших держав за значні особисті трудові досягнення у галузі
національної освіти і науки, навчання і виховання підростаючого покоління, за
особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових
кадрів, плідну науково-педагогічну працю, упровадження сучасних методів
навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовки спеціалістів, за вагомий внесок у
розвиток АН ВО України, зміцнення її авторитету; з нагоди професійних свят та
ювілеїв.
4. Заохочувальні відзнаки ВГО «Академія наук вищої освіти України» мають
три ступені:
I ступінь – медаль Святого Володимира та медаль Ярослава Мудрого.
II

ступінь – заохочувальні відзнаки вчених (медалі): ім. Миколи Дубини,

ім.

Олександра Богомольця, ім. Петра Волинського, ім. Івана Крип’якевича, ім.
Михайла Остроградського, ім. Івана Пулюя, ім. Юрія Тарана-Жовніра, за успіхи у
науково-педагогічній діяльності.

III ступінь – Почесна грамота; Подяка.
Нагородження відзнаками Академії здійснюється послідовно, починаючи з ІII
ступеня.
Відзнаки АН ВО України передбачають вручення чітко визначених і
затверджених Президією посвідчень.
Відзначені особи не можуть бути повторно нагороджені однією і тією ж заохочувальною відзнакою АН ВО України.
ІІ. Відзнаки ВГО «Академія наук вищої освіти України»
1. Медаллю Святого Володимира - Великого князя Київського, князяСвятителя, одного з найпотужніших реформаторів доби Київської Русі відзначаються академіки, члени-кореспонденти АН ВО України, наукові та науково-педагогічні працівники, священнослужителі за визначні досягнення у галузі освіти і
науки, особистий внесок у відродження духовності українського народу,
національної системи освіти і науки, духовне зростання України.
2.

Медаллю

Великого

князя

Київського

Ярослава

Мудрого,

видатного

державного діяча, вмілого дипломата, який розширив та зміцнив міжнародний
престиж Київської Русі, привів її до культурного піднесення відзначаються
академіки, члени-кореспонденти АН ВО України, наукові, науково-педагогічні
працівники за заслуги у галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного
авторитету України, розвитку міжнародної співпраці у сфері освіти, науки,
культури, мистецтва; за благодійну та громадську діяльність.
3. Медаллю імені Олександра Богомольця - видатного українського вченогопатофізіолога, основоположника української школи патологічної фізіології, ендокринології. алергології та геронтології, організатора української медичної науки,
засновника

перших в Україні науково-дослідних закладів медичного профілю,

дійсного члена (з 1929) і Президента (з 1930) УАН (з 1936 – АН УРСР), академіка (з
1932)

і віце-президента (з 1942) Академії наук СРСР, дійсного члена Академії

медичних наук СРСР, академіка Академії наук Білоруської РСР (з 1939), почесного
академіка Академії наук Грузинської РСР (з 1944), відзначаються академіки, члени-

кореспонденти АН ВО України, а також громадяни України та інших держав
світу за особливі досягнення в реалізації державної політики у сфері охорони
здоров’я нації і підготовку висококваліфікованих медичних кадрів, розроблення
та впровадження нових методів діагностики, лікування та профілактики
захворювань, що відповідають рівню світового досягнення.
4. Медаллю імені Петра Волинського - відомого літературознавця, видатного українського педагога, вченого-україніста, заслуженого працівника вищої
школи України, доктора філологічних наук, професора відзначаються академіки,
члени-кореспонденти, науково-педагогічні працівники за вагомий внесок у розвиток
філологічної науки, журналістики, етнографії, театро- і музикознавства та
образотворчого мистецтва.
5. Медаллю імені Миколи Дубини - видатного науковця-літературознавця,
педагога, організатора науки в Україні, доктора філологічних наук, професора,
члена Національної спілки письменників, Національної спілки журналістів України,
відзначаються академіки, члени-кореспонденти АН ВО України, працівники сфери
освіти і науки - громадяни України та іноземні за утвердження національної ідеї
та пропаганду патріотизму в Україні, видатні заслуги в організації української
освіти і науки, державному будівництві й громадській діяльності, значний
внесок у розвиток АН ВО України.
6. Медаллю імені Івана Крип’якевича - видатного українського історика,
академіка АН УРСР, заслуженого діяча науки УРСР, професора Львівського
університету, діяча Наукового товариства імені Т. Шевченка відзначаються
академіки, члени-кореспонденти АН ВО України та інші науковці за видатні
заслуги у галузі історії, філософії, культури і мистецтва, за активну громадську
діяльність і значний особистий внесок у справу українського державотворення.
7. Медаллю імені Михайла Остроградського - видатного українського вченого-математика, механіка і фізика, внесеного до видатних математиків
ЮНЕСКО відзначаються академіки, члени-кореспонденти АН ВО України, науковопедагогічні працівники, працівники сфери освіти і науки, які зробили значний внесок у розвиток математики, механіки і фізики.

8. Медаллю імені Івана Пулюя - видатного українського фізика і електротехніка, винахідника, організатора науки, публіциста, громадського діяча, професора і
ректора Німецької вищої технічної школи в Празі, дійсного члена Наукового товариства імені Т.Шевченка, Почесного члена Віденського електротехнічного
товариства відзначаються академіки, члени-кореспонденти АН ВО України та
науково-педагогічні працівники, працівники сфери освіти і науки за значний внесок
у розвиток природничих та технічних наук.
9. Медаллю імені Юрія Тарана-Жовніра - видатного вченого в галузі фізичного металоведення та металографії високовуглецевих залізних сплавів, відомого
науковими розробками багатофазної кристалізації сплавів, твердофазних карбідних
перетворень у чавунах,

відкриттями явища локального температурного

ущільнення кристалів напівпровідників та твердофазної автоепітаксії алмазу в
середовищі, що містить вуглець, академіка АН УССР, академіка НАН України,
академіка АН ВШ України, лауреата Державної премії України, заслуженого діяча
науки і техніки України відзначаються академіки, члени-кореспонденти АН ВО
України та інші наукові та науково-педагогічні працівники за вагомий внесок у
розвиток природничих і технічних наук й організацію системи освіти і науки в
Україні.
10. Медаллю за успіхи у науково-педагогічній діяльності відзначаються
академіки, члени-кореспонденти АН ВО України, інші наукові і науково-педагогічні
працівники за вагомі досягнення в реалізації державної політики у галузі освіти,
навчання і виховання підростаючого покоління; за багаторічну сумлінну й плідну
науково-педагогічну діяльність, впровадження сучасних методів навчання, за
підготовку підручників, навчальних посібників для середніх загальноосвітніх,
професійних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і
сприяють ефективному опануванню знань, сприяння реформуванню вітчизняної
освіти і інтеграції її до європейського та світового освітніх просторів.
11. Почесною Грамотою та Подякою -

відзначаються академіки,

члени-кореспонденти, радники Президента, працівники Апарату Президії АН ВО
України, а також інші громадяни України та інших держав за вагомі успіхи у

галузі освіти і науки, з нагоди святкування професійних свят та ювілейних дат
від дня народження особи.
ІІІ. Порядок нагородження «Академія наук вищої освіти України»
Висунення кандидатів на нагородження здійснюється за письмовим поданням
Президенту Академії віце-президентів, академіків-секретарів до Відділу нагород у
вигляді мотивованого клопотання.
У клопотанні про нагородження вказуються:
1. Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка представляється до нагороди із
зазначенням посади (за основним місцем роботи);
2. Подія, до якої пропонується відзначення, дата та місце проведення
нагородження;
3. Вид відзнаки;
4. Заслуги, за які пропонується відзначення нагородою.
Одночасно з поданням надаються такі документи:
Довідка – подання встановленого зразка (додаток 1), де визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання щодо відзначення академічною нагородою. Довідка-подання на кожну особу готується в одному
примірнику, оформлюється друкованим текстом на одному аркуші формату А4 з
обох боків і підписується академіком-секретарем фахового відділення або головою
зборів, або головою обласного відділення чи керівником наукового центру.
Копії документів, що подаються претендентом:
- заява претендента;
- витяг з протоколу;
- основні публікації (за останні 5 років), які відображають найважливіші
результати наукової та освітньої діяльності і відгуки на них;
- відгуки наукової громадськості та преси на публікації;

- бібліографічні дані кандидата на присудження нагороди (особовий листок з
обліку кадрів).
Усі документи подаються в одному примірнику, а клопотання та довідкаподання і на електронному носії до Президії АН ВО України.
Подані документи надаються Нагородній комісії, яка їх вивчає.
У разі невідповідності поданих документів цьому Положенню вони не розглядаються Нагородною комісією і назад не повертаються.
Голови зборів, яким надано право вносити подання про нагородження
заохочувальними відзнаками АН ВО України, несуть персональну відповідальність
за неухильне дотримання вимог цього Положення та достовірність зазначеної у
документах інформації про кандидата на нагородження.
У разі відповідності поданих документів цьому Положенню подання про нагородження та додані до нього документи розглядаються Нагородною комісією АН
ВО України.
Після прийняття Нагородною комісією позитивного рішення експертний висновок, оформлений згідно з додатком 2, за підписом голови Нагородної комісії подається для вивчення Президенту АН ВО України, після чого кожна кандидатура
розглядається Президією АН ВО України, яка відкритим голосуванням визначає
лауреатів нагороди. Рішення Президії АН ВО України є дійсним, якщо на ньому
були присутніми не менше 2/3 персонального складу Президії АН ВО України.
Лауреатами обираються особи, які набрали не менше 51%

голосів від

кількісного складу Президії АН ВО України.
Згідно з наказом Президента АН ВО України, Нагородна комісія забезпечує
належне оформлення відповідної заохочувальної відзнаки.
Повідомлення про присудження нагороди АН ВО України публікується у
«Науково-інформаційному віснику» та на сайті АН ВО України.
ІV. Порядок вручення нагород «Академія наук вищої освіти України»

Нагороди АН ВО України вручаються в урочистій обстановці на Загальних
зборах (конференції) АН ВО України Президентом АН ВО України, або за його дорученням віце-президентом-головним ученим секретарем АН ВО України чи одним
із віце-президентів.
Особам, удостоєним нагороди вручаються:
- орден або медаль лауреата нагороди;
- посвідчення лауреата нагороди.
Відомості про нагороджених вносяться до журналу обліку нагород Академії
(Додаток 3) та публікуються на веб-сайті АН ВО України.
У разі втрати нагороди її дублікат не видається.
V. Порядок внесення змін та доповнень до Положення
Це Положення схвалюється Президією та затверджується Загальними зборами (конференцією) ВГО «АН ВО України» і може бути змінено та доповнено
лише Загальними зборами (конференцією) .
Положення набирає юридичної сили після схвалення Президією та
затверджується Загальними зборами (конференцією) АН ВО України. Зміни і доповнення до Положення, прийняті в процесі його затвердження Загальними зборами
(конференцією) Академії, набувають чинності з моменту їх затвердження.
Положення про нагороди від 21 травня 2004 р.,
юридичну силу.
Виконавець Р.Г.Процюк , тел.: 0673028316

вважати таким, що втратило

Додаток 1
Довідка - подання
1. Прізвище, ім’я, по батькові_________________________________________
2. Посада і місце роботи _____________________________________________
3. Число, місяць, рік і місце народження________________________________
4. Стать__________________ 5. Освіта_________________________________
6. Науковий ступінь, учене звання____________________________________
7. Які має державні та відомчі нагороди________________________________
(дата та номер підтверджуючого документа)

8. Місце проживання________________________________________________
9. Загальний стаж роботи в даному колективі або ВГО «АН ВО України»
__________________________________________________________________
10.Подія, до якої пропонується, дата та місце проведення нагородження___________________________________________________________
11.Характеристика із зазначенням конкретних особистих заслуг у галузі освіти
і науки України, за які пропонується відзначення академічною
нагородою________________________________________________________
Кандидатура ______________________

рекомендована зборами (назва)

(ПІБ претендента)

колективу______________________________________________________
(номер протоколу)

представляється до_______________________________________________
(вид нагороди)

Керівник установи, організації_______________
(посада)

(підпис)

Голова ради (зборів) колективу_______________
(посада)

(підпис)

___________________
(ПІБ)

___________________
(ПІБ)

Додаток 2
Експертний висновок Нагородної комісії
доданих матеріалів про нагородження заохочувальною відзнакою
АН ВО України
Подання від ______________ 20 р. внесено_____________________________
(дата,)

(найменування установи, що внесла подання)

Суть питання (про нагородження)___________________________________________
(ПІБ нагороджуваного)

Погоджено_________________________________________________________
(визначається найменування установи, що погодила відповідно до цього Положення)

Зазначається, що матеріали підготовлені і внесені з дотриманням вимог Положення
про заохочувальні відзнаки Академії.
Обґрунтування представлення до нагороди: на основі поданих документів
оцінюється достатність обґрунтування,трудового колективу підприємства, установи
та організації, до нагородження; наводяться стислі відомості про їх досягнення.
Голова зборів Нагородної комісії____________ _____________________________
(посада)

___ ____________ 20__ р.
(дата)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток 3

Журнал обліку вручення академічних заохочувальних відзнак
АН ВО України
№
п/п

ПІБ
нагородженого

Назва
нагороди,
номер
посвідчення

ПІБ того,
хто вручив
нагороду

Дата
вручення
нагороди
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ПОЛОЖЕННЯ
За роботи в галузі суспільних, природничих, гуманітарних та технічних наук
Президія АН ВО України щороку присуджує чотири премії молодим ученим і
студентам вищих навчальних закладів. Премії присуджуються за кращі наукові
роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи.
Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних
авторів, чий внесок був найбільш вагомим, і складатися не більш як з трьох осіб.

На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН
України чи галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що
1. В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажеридослідники, аспіранти, докторанти науково-дослідних установ, вищих навчальних
закладів віком не старше 35 років, студенти вузів України, а також аспіранти та
студенти зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах та вузах країни.
2. Право висувати кандидатів на здобуття премій надається: ученим радам вищих
навчальних закладів, радам наукових і науково-технічних товариств.
Роботи, виконані молодими вченими, приймаються АН ВО України на конкурс за
поданням ВНЗ, відомств, організацій та рад.
3. Граничний термін подання роботи на конкурс не пізніше ніж за 2 місяці до
запланованої дати нагородження.
4. Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим ученим та
студентам, подає до відділу нагород з написом «На здобуття премій АН ВО України
для молодих учених (студентів)»:
а) офіційний лист закладу, який направляє роботу на конкурс;
б) обґрунтоване подання, що включає наукову характеристику роботи й коротку
анотацію;
в) опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового дослідження або
винаходу (ксерокопыъ) у 2-х примірниках – на конкурс молодих учених;
г) конкретну довідку у відсотково-цифровому вираженні про творчий внесок
кожного члена авторського колективу у висунуту на конкурс роботу;
д) довідку про те, що робота, яка подається на конкурс, не була раніше удостоєна
премій інших наукових установ;
е) рецензії сторонньої організації (з зазначенням адреси);

ж) відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, дата, мысяць та рік
народження, місце роботи й посада (для студентів – вуз, факультет і курс – у
розгорнутому вигляді), домашня адреса, номер телефону.
Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно оформлені:
роботи підписуються авторами, довідки і рекомендації – керівниками установ (вузів)
та скріплюються печаткою.
Особам, удостоєним премій, на Загальних зборах АН ВО України вручаються
дипломи встановленого зразка.

Вик. Р.Г.Процюк
Тел. 0673028316
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З метою заохочення і підтримки видавничої, наукової і освітянської
діяльності академіків ВГО «АН ВО України» науковців, педагогічних, науковопедагогічних працівників Акаедмія запроваджує проведення щорічних конкурсів на
кращі наукові і педагогічні праці з різних номінацій:
– монографія;
– підручник;
– навчальний посібник;
– наукове відкриття (винахід);
– електронне видання та інші.
Конкурс на означені кращі наукові і педагогічні праці Президія АН ВО України
проводить у IV-му кварталі поточного року.
Для участі в конкурсі окремі особи і авторські колективи подають матеріали не
пізніше ніж за два місяці до запланованої дати нагородження на адресу Президії АН
ВО України з позначкою “На конкурс” такі матеріали:
а) опубліковану працю (серію праць) або матеріали про наукове відкриття
(винахід);
б) анотацію, що включає наукову характеристику праці та висновки що до її
значення для розвитку науки і народного господарства (українською мовою);
в) відгуки наукової громадськості, преси (рецензії) про роботу;
г) детальну довідку у відсотково-цифровому вираженні про творчий внесок
кожного члена авторського колективу у висунуту на конкурс роботу. Довідка
складається окремо на кожного автора і підписується керівником установи, головою
профспілки за місцем роботи автора та скріплюється гербовою печаткою;
д) біографічні відомості про автора (авторів) (прізвище, ім'я, по батькові, дата,
місяць та рік народження, спеціальність, почесне звання, вчений ступінь, вчене
звання, посада, службова та домашня адреси, мобільний телефон).
Усі матеріали подаються в одному примірнику.
На конкурс не приймаються роботи, які були удостоєні Державної премії
України, іменних премій НАН України і галузевих академій або спеціальних премій
інших відомств, що присуджуються за конкурсом.
Вказані матеріали підписуються автором (крім оригіналу видання),
підтверджуються підписом керівника установи і стверджуються печаткою установи
(закладу), де працює учасник конкурсу.
До участі в конкурсі допускаються наукові праці лише після того, як мине не
менше 6 місяців і не більше 5 років після їх видання і які не отримували інших
премій або нагород.

Здійснення організаційно-методичних заходів з проведення конкурсу
покладається на Відділ нагород і проведення конкурсів при Президії АН ВО
України.
Результати конкурсу обговорюється і затверджується Президією АН ВО
України відкритим голосуванням. Переможцями стають особи, які набрали
найбільшу кількість голосів (але не менше 51 % голосів членів Президії). Рішення
Президії вважається дійсним у разі присутності на засіданні не менше 2/3 особового
складу Президії.
Рішення Президії АН ВО України про проведений конкурс оголошується на
Загальних зборах (конференції) АН ВО України на яких переможці конкурсу
отримують диплом встановленого зразка.
Повідомлення про результати конкурсу публікуються в академічному виданні
“Інформаційний вісник”, на веб-сайті АН ВО України та в широкій пресі.
Виконавець:Процюк Р. Г. 067 302 83

