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ПОЛОЖЕННЯ 

про заохочувальні відзнаки 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»  

 

Відзнакою - Медаль «За заслуги перед університетом», нагороджуються 

працівники, які сумлінно працюють в університеті (на постійній основі чи за 

сумісництвом), громадяни інших держав, особи, які не входить до кадрового 

складу закладу, але працюють задля створення позитивного іміджу університету, 

мають значні особисті досягнення в реалізації державної політики в галузі вищої 

освіти, та (або) на рівні окремих галузей науки і виробництва, у навчальній, 

вихованій, науковій, науково-методичній і громадській діяльності. Опублікували 

значну кількість наукових праць, монографій, підручників, навчальних 

посібників, визнаних як в Україні, так і за кордоном. Особи, які є засновниками 

та (або) належать до наукових шкіл, мають визнані наукові розробки, ведуть 

результативну підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації. 

 

Відзнакою - «Подяка ректора»,  нагороджуються працівники, студенти, 

аспіранти, докторанти університету за багаторічну сумлінну працю, вагомий 

особистий внесок у розвиток освіти, науки та підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів, зміцнення та розбудову університету 

 

Порядок представлення до нагородження відзнаками 
 

Висунення кандидатів для представлення до нагородження 

заохочувальною відзнакою, здійснюється за письмовим поданням. 

Пропозиції щодо надання заохочувальної відзнаки ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» вносяться рішення 

колегіального органу навчального підрозділу у формі характеристики–подання 

(клопотанням) на ім'я ректора університету за підписом керівника структурного 

підрозділу. 



В окремих випадках надається право проректорам університету відповідно 

до делегованих їм повноважень безпосередньо вносити на розгляд ректора 

університету подання щодо заохочувальної відзнаки. 

Ректор університету має право за власною ініціативою приймати рішення 

щодо нагородження відзнакою окремих працівників (студентів) університету, 

інших осіб, що не працюють в університеті, а також громадян інших держав. 

Кожна кандидатура (пропозиція) обговорюється на засіданні ректорату, де 

надаються рекомендації вченій раді університету про відповідність кандидата 

умовам щодо присвоєння заохочувальної відзнаки. 

Заохочувальними відзнаками університету нагороджується рекомендована 

особа не частіше одного разу на три роки. 

Вручення відзнаки проводить ректор або проректор в урочистій обстановці 

на загальних зборах, засіданнях або інших зібраннях в університеті чи його 

структурних підрозділах. 

У трудовій книжці нагородженого у встановленому порядку вноситься 

запис про нагородження відзнакою з відміткою номера і дати наказу про 

нагородження. 

Витяг з наказу зберігається в особовій справі працівника. 

 


