
     

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 
. 

    17.01.2018   . 

 

м.Київ 

 

№.     17      . 

 

 

Про Пам’ятну відзнаку на честь 100-річчя 

Національної академії наук України 

 

 

 

Відповідно до заходів з відзначення 100-літнього ювілею 

Національної академії наук України, затверджених постановою Президії 

НАН України від 09.11.2016 № 232, Президія НАН України 

постановляє: 

1. Затвердити:  

1.1. Положення про Пам’ятну відзнаку на честь 100-річчя 

Національної академії наук України (додається). 

1.2. Опис нагрудного знака Пам’ятної відзнаки на честь 100-річчя 

Національної академії наук України (додається). 

2. Відділу наукових і керівних кадрів НАН України (В.М.Палій) 

забезпечити розміщення замовлення та виготовлення до 1 жовтня             

2018 р. нагрудних знаків Пам’ятної відзнаки на честь 100-річчя 

Національної академії наук України тиражем 1000 шт. 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на головного 

вченого секретаря НАН України академіка НАН України В.Л.Богданова.  

 

 

 

 

 

                      Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                   Б.Є.Патон 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                             В.Л.Богданов 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Президії НАН України 

від 17.01.2018  № 17 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про Пам’ятну відзнаку на честь 100-річчя 

Національної академії наук України 

 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Пам’ятна відзнака на честь 100-річчя Національної академії 

наук України (далі — Пам’ятна відзнака) є формою заохочення та 

стимулювання працівників, які плідною, творчою, високопрофесійною 

працею або активним сприянням їй зробили значний внесок у розвиток 

вищої державної наукової організації — Національної академії наук 

України. 

1.2. Пам’ятною відзнакою нагороджуються працівники установ, 

організацій та підприємств НАН України за досягнення у реалізації 

соціальної і економічної політики держави, розроблення новітніх 

наукових рішень і ефективних технологій та їх впровадження у 

економіку та соціальну сферу держави, підготовку і виховання наукових 

кадрів, зміцнення міжнародного авторитету вітчизняної науки та 

самовіддану сумлінну працю. 

1.3. Пам’ятною відзнакою в окремих випадках можуть бути 

нагороджені особи, які не є працівниками установ, організацій і 

підприємств НАН України, за плідну творчу співпрацю з НАН України  

у відповідних сферах діяльності, зазначених у п.2 цього Положення,                

а також громадяни інших держав за вагомий внесок у розвиток 

міжнародного наукового співробітництва. 

 

 

2. Порядок подання і розгляду клопотань щодо нагородження 

 

2.1. Нагородження Пам’ятною відзнакою здійснюється 

постановою Президії НАН України. 

2.2. Подання про нагородження Пам’ятною відзнакою вноситься 

до Президії НАН України бюро відповідних відділень, членами Президії 

НАН України або іншими посадовими особами НАН України.  

 

 



 

2.3. Клопотання про нагородження Пам’ятною відзнакою перед 

відділеннями НАН України або особами, зазначеними в пункті 5 цього 

Положення, порушують наукові установи, організації, підприємства, 

вищі навчальні заклади, державні та громадські організації.  

2.4. Одночасно з пропозиціями про нагородження Пам’ятною 

відзнакою подаються:  

— відомості про трудові досягнення особи, яка представляється до 

нагородження; 

— рішення колегіального органу (вченої або науково-технічної 

ради, колегії або президії) установи, організації, підприємства, що 

порушує клопотання про висунення працівника до заохочення.  

 

 

3. Порядок вручення нагороди 

 

3.1. Нагородженим Пам’ятною відзнакою вручається нагрудний 

знак затвердженого зразка і посвідчення до нього.  

3.2. Вручення нагороди здійснюється в урочистій обстановці на 

Загальних зборах відділень НАН України або трудових колективів 

установ, організацій, підприємств, на засіданнях Президії НАН України.  

3.3. Вручення Пам’ятної відзнаки здійснюється президентом НАН 

України, іншими членами Президії або посадовими особами НАН 

України за дорученням Президії НАН України. 

3.4. У трудовій книжці особи, нагородженої Пам’ятною відзнакою, 

робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера постанови 

Президії НАН України. 

3.5. Підготовка проектів рішень про нагородження Пам’ятною 

відзнакою, а також облік нагороджених здійснюється Відділом наукових 

і керівних кадрів НАН України. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Президії НАН України 

від 17.01.2018  № 17 

 

 

 

 

О П И С 

нагрудного знака Пам’ятної відзнаки на честь100-річчя 

Національної академії наук України 

 

 

 

Нагрудний знак Пам’ятної відзнаки на честь 100-річчя 

Національної академії наук України виготовляється із томпаку та 

складається з двох основних елементів: колодки й медальйона – 

підвіски, які з’єднуються між собою за допомогою круглого і фігурного 

вушка. 

Колодка має форму фігурної трапеції, покритої емаллю синього 

кольору. В нижній частині колодки розташовано фігурне вушко. 

Загальна довжина колодки з вушком 37 мм. 

Медальйон класичної круглої форми діаметром 32 мм з випуклим 

бортиком уздовж краю та круглим вушком. 

На аверсі знака зображено будівлю Президії Національної академії 

наук України (вул. Володимирська, 54). Згори над будівлею по колу 

розміщено напис «НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ». 

У нижній частині посередині під зображенням будівлі Президії 

Національної академії наук України розміщено лаврову гілку зі 

стрічкою, на якій в центрі зазначено напис – «1918». 

На реверсі знака горизонтально у чотири рядки написано:                  

«НА ЧЕСТЬ 100-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ АКАДЕМІЇ». Під написом 

розміщено декоративну деталь у вигляді вензеля. 

 


