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ПОЛОЖЕННЯ  

про заохочувальні відзнаки Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка  

   

1. Це положення регламентує процедуру представлення та проведення нагородження 
заохочувальними відзнаками Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка (далі – Університет), які встановлено відповідно до ст. 143 
КЗпП, Статуту Університету, колективного договору. 

Заохочувальними відзнаками Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка нагороджуються громадяни України за значні особисті 
досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти, навчання і 
виховання підростаючого покоління, за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у 
підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, плідну науково-
педагогічну діяльність, упровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, 
підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, забезпечення суспільного 
виробництва висококваліфікованими працівниками, значні досягнення у 
фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях, вирішення найважливіших 
наукових проблем, вагомі успіхи у створенні новітньої техніки та впровадження у 
виробництво сучасних наукоємних технологій.  

Заохочувальними відзнаками Університету можуть бути нагороджені іноземні громадяни 
та особи без громадянства за видатний особистий внесок у розвиток освіти і науки 
України, співпрацю з Тернопільським національним педагогічним університетом імені 
Володимира Гнатюка.  

2. За досягнення у науковій, педагогічній та громадській роботі, сумлінну 
працю на благо Університету та заслуги перед ним передбачено заохочувальні відзнаки 
чотирьох рівнів:  

4 рівень – Подяка, оголошена наказом Ректора;  

3 рівень – Диплом І, ІІ та ІІІ ступенів; 

2 рівень - Грамота Університету за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі; 
Грамота за сумлінну працю в Університеті;  

1 рівень - Почесна грамота Університету за особливо видатні заслуги. 

Заохочувальними відзнаками Університету 4-2 рівнів можуть нагороджуватися колективи 
структурних підрозділів Університету. 



3. Нагородження працівників Університету заохочувальними відзнаками Університету 4 
та 2 рівнів здійснюється послідовно, починаючи з 4 рівня. Нагородження відзнакою 
наступного рівня можливе не раніше як через два роки після нагородження відзнакою 
попереднього рівня.  

Відзнака 4-2 рівня може бути присвоєна за нові заслуги неодноразово, але не раніше ніж 
через два роки після останньої університетської чи відомчої заохочувальної відзнаки або 
державної нагороди. Повторне нагородження заохочувальними відзнаками 1 рівня не 
проводиться.  

4.Нагородження заохочувальними відзнаками Університету проводиться:  

4.1.за підсумками навчального року та високих результатів атестації працівників;  

4.2. з нагоди ювілейних дат заснування структурних підрозділів;  

4.3. з нагоди святкування професійних свят;  

4.4. з нагоди святкування ювілейної дати від дня народження співробітника;  

4.5. з нагоди перемоги на творчих, мистецьких, спортивних конкурсах і змаганнях. 

4.6.науково-педагогічних та педагогічних працівників, студенти яких неодноразово 
упродовж останніх 4-х років займали призові місця на міжнародних змаганнях або 
змаганнях всеукраїнського рівня, що проводились Адміністрацією Президента України, 
Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, Міністерствами України, 
Тернопільською державною адміністрацією, Тернопільською міською радою та іншими 
організаціями й установами;  

4.7. студентів за здобуття призових місць на міжнародних або на всеукраїнських фахових 
олімпіадах чи змаганнях. 

Нагородження заохочувальними відзнаками Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  

5. Подяка ректора (далі - Подяка).  

5.1. Подякою можуть заохочуватися співробітники, які мають стаж роботи в університеті 
не менше 3 (трьох) років, колективи структурних підрозділів.  

5.2. Нагородження Подякою проводиться:  

- за сумлінну працю, досягнення у педагогічній, науковій та виховній роботі;  

- за співпрацю з Університетом;  

- з нагоди ювілейних дат заснування структурних підрозділів, Університету;  

- з нагоди святкування професійних свят.  

6. Дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів нагороджуються переможці різноманітних творчих, 
мистецьких, спортивних конкурсів та змагань. 



7. Грамота за сумлінну працю, Грамота за успіхи в навчальній, науковій, виховній 
роботі (далі - Грамота).  

7.1. Грамотою можуть нагороджуватися співробітники, які мають стаж роботи в 
Університеті не менше 3 (трьох) років, колективи структурних підрозділів.  

7.2. Нагородження Грамотою проводиться:  

- за сумлінну працю, значні досягнення у педагогічній, науковій та виховній роботі;  

- за співпрацю з Університетом;  

- за здобуття призових місць на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, олімпіадах;  

- з нагоди святкування ювілейної дати від дня народження особи, що подається на 
нагородження;  
- з нагоди ювілейних дат заснування структурних підрозділів, Університету;  

- з нагоди святкування професійних свят.  

8. Почесна грамота за видатні заслуги (далі - Почесна грамота).  

8.1. Почесною грамотою можуть нагороджуватися наукові і науково-педагогічні 
працівники Університету, які мають стаж роботи в Університеті не менше 10 (десяти) 
років, колективи структурних підрозділів і мають значні особисті заслуги перед 
Університетом у галузі наукової, науково-технічної і педагогічної діяльності.  

Ця вимога не стосується нагородження Почесною грамотою видатних державних і 
громадських діячів, відомих вчених, митців, письменників, релігійних діячів та інших осіб 
- громадян України, а також іноземних громадян - глав суверенних держав, глав 
парламентів і урядів суверенних держав, видатних державних і громадських діячів, 
міністрів закордонних справ, освіти і науки (прирівняних до них), послів іноземних 
держав в Україні, керівників вищих навчальних закладів і наукових установ, відомих 
вчених, митців, письменників, релігійних діячів, бізнесменів, правозахисників, 
спортсменів та інших осіб.  

8.2. Нагородження Почесною грамотою проводиться:  

- для наукових, науково-педагогічних працівників Університету за особисті заслуги перед 
Університетом в галузі наукової, науково-технічної та педагогічної діяльності, а також 
державних і громадських діячів, відомих вчених, митців, письменників, релігійних діячів 
та інших осіб - громадян України та зарубіжних держав - за освітянську, наукову, 
благодійну, гуманістичну, державну та громадську діяльність.за видатні досягнення в 
реалізації державної політики в галузі національної освіти, за багаторічну сумлінну 
працю, досягнення у педагогічній, науковій та виховній роботі;  

- за видатні заслуги перед Університетом;  

- за неодноразове (не менше трьох) здобуття призових місць на всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях, олімпіадах;  



- з нагоди святкування ювілейної дати від дня народження особи, що подається до 
нагородження;  

- з нагоди ювілейних дат заснування структурних підрозділів, Університету;  

- з нагоди святкування професійних свят.  

8.3. Процедура нагородження:  

- науково-педагогічні працівники Університету нагороджуються Почесною грамотою за 
поданням ректора, ректорату, проректорів університету, науково-педагогічної та науково-
технічної рад університету, вчених рад інститутів (факультетів), керівників підрозділів 
університету;  

8.4. Вручення Почесної грамоти відбувається на засіданні Вченої ради Університету.  

9. Порядок відзначення Подякою, Дипломом, Грамотою, Почесною грамотою 
Університету здійснюється відповідно до Порядку представлення до відзначення 
заохочувальними відзнаками Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка (Додаток 1).  

Додаток 1 

Порядок представлення до відзначення заохочувальними відзнаками 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка  

1. Подання про відзначення заохочувальними відзнаками порушує керівник структурного 
підрозділу Університету, якому підпорядкований працівник, студент, колектив, 
представлений до заохочення.  

Клопотання про відзначення Почесною грамотою порушується за згодою трудового 
колективу або вченої ради факультету, інституту.  

Рішення про нагородження Дипломом певного ступеня приймає колегіально конкурсна 
комісія, а підписує її керівник. 

2. Подання про відзначення заохочувальною відзнакою вноситься на ім’я ректора.  

3. У поданні має бути зазначено:  

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;  

- вид запропонованої відзнаки; 

- дата народження;  

- повна назва займаної посади;  

- стаж роботи (загальний в Університеті та на займаній посаді);  



- докладна інформація про досягнення у науково-педагогічній, науково-дослідницькій, 
організаційній або громадській роботі, що стали підставою для порушення клопотання;  

- відомості про попередні відзнаки і заохочення, дати нагородження.  

У разі внесення пропозицій щодо відзначення особистих заслуг перед Університетом 
працівника іншої сфери, іноземного громадянина або особи без громадянства також 
подається біографічна довідка.  

4. Подання про відзначення до ювілейних дат подаються на розгляд Вченої ради за два 
місяці до вказаної дати.  

5. У разі прийняття Вченою радою позитивного рішення, витяг з протоколу передається 
до відділу кадрів, у залежності від виду заохочувальної відзнаки.  

6. У разі невідповідності подання вимогам, зазначеним у пункті 4, подання та витяг з 
протоколу повертається керівникові структурного підрозділу.  

7. При нагородженні заохочувальними відзнаками (Подяка, Диплом, Грамота, Почесна 
грамота) може здійснюватись преміювання. Преміювання може виступати як окремий вид 
заохочення.  

8. Нагородження здійснюється наказом ректора Університету або рішенням (ухвалою) 
Вченої ради. У трудову книжку працівника вноситься відповідний запис про вид 
заохочувальної відзнаки.  

9. Нагородження здійснюється в урочистій обстановці ректором, або, за його дорученням, 
– одним із проректорів чи керівником структурного підрозділу.  

10. Втрачені заохочувальні відзнаки повторно не видаються.  
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