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ПОЛОЖЕННЯ 

про Відзнаку вченої ради 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

 

І. Загальні положення 

1.1. Відзнаку вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка (далі – Відзнака) засновано для нагородження: 

а) наукових, науково-педагогічних працівників Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка (далі – Університет), які 

мають стаж роботи в Університеті не менше 20 років – за особисті заслуги 

перед Університетом у сфері наукової, науково-технічної та педагогічної 

діяльності;  

б) колективів структурних підрозділів, авторських колективів, мистецьких і 

спортивних колективів Університету – за заслуги перед Університетом у 

сфері наукової, науково-технічної, педагогічної, мистецької, спортивної 

діяльності; 

в) державних і громадських діячів, відомих учених, митців, письменників, 

релігійних діячів та інших осіб – громадян України та зарубіжних держав – за 

освітянську, наукову, благодійну, мистецьку, спортивну, політичну, 

громадську діяльність і співпрацю з Університетом. 

1.2. Положення про нагородження Відзнакою затверджує вчена рада 

Університету. 

 

ІІ. Порядок нагородження Відзнакою 

2.1. Кандидатури на нагородження Відзнакою розглядає Нагородна комісія у 

складі: ректор Університету (голова комісії), проректори, вчений секретар вченої 

ради Університету, начальник відділу кадрів, голова профспілкового комітету 

працівників Університету;  

2.2. Подання про нагородження вносять до Нагородної комісії:  

а) вчені ради факультетів (інституту) Університету; 

б) члени нагородної комісії Університету. 

До подання додаються: а) довідка, в якій зазначаються конкретні заслуги особи 

або колективу, що стали підставою для порушення клопотання про 

нагородження; б) витяг з протоколу вченої ради факультету (інституту) (за 

умови, якщо подання про нагородження вносить вчена рада факультету 

(інституту)) з ухвалою про висунення особи або колективу на нагородження 

Відзнакою. 

2.3. Нагородна комісія, розглянувши та обговоривши подання і довідки, має 

право:  

а) запропонувати на розгляд вченої ради Університету кандидатури, 

колективи на нагородження Відзнакою; 



б) відхилити подання за кандидатури, колективи на нагородження Відзнакою; 

в) відтермінувати подання на розгляд вченої ради Університету про 

нагородження кандидатур, колективів Відзнакою. 

2.4. Рішення про нагородження Відзнакою приймається за ухвалою вченої ради 

Університету. Рішення ухвалюється простою більшістю від тих, що взяли 

участь у голосуванні. Ухвала вченої ради Університету про нагородження 

Відзнакою вводиться в дію наказом ректора Університету. 

2.5. Рішення про нагородження Відзнакою приймається на черговому засіданні 

вченої ради Університету. 

2.6. Відзнакою щороку нагороджуються не більше трьох наукових, науково-

педагогічних працівників Університету, не більше трьох колективів структурних 

підрозділів та/або авторських, мистецьких, спортивних колективів Університету, 

не більше трьох державних і громадських діячів, відомих учених, митців, 

письменників, релігійних діячів тощо – громадян України чи зарубіжних держав. 

2.7. Вчений секретар вченої ради веде реєстрацію Відзнак у спеціальному 

журналі. 

2.8. Працівники відділу кадрів вносять запис про нагородження Відзнакою до 

трудової книжки наукового, науково-педагогічного працівника Університету. 
 


