
                                                                                      Додаток № 5 
                                                                                      по постанови Президії  

                                                                                      НАН України  
                                                                                    від 28.09.05 № 197 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Відзнаку Національної академії наук України 
"За підготовку наукової зміни" 

 
І. Загальні положення 

1. Відзнака Національної академії наук України "За підготовку 
наукової зміни" (далі - Відзнака) є персональною нагородою за вагомий 
особистий внесок у виховання молодих наукових кадрів, заснування або 
розвиток провідних наукових шкіл, активну педагогічну діяльність, роботу 
з аспірантами і докторантами, дієву участь у заходах з інтеграції науки і 
освіти, поєднання навчального процесу з науково-дослідною роботою. 

2. Відзнакою нагороджуються працівники наукових установ і 
організацій НАН України, які досягли значних успіхів у відповідних 
сферах діяльності, зазначених у пункті 1 цього Положення.  

3. Відзнакою можуть бути нагороджені громадяни України, що не є 
працівниками НАН України, а також громадяни інших держав за плідну 
творчу співпрацю з НАН України у відповідних сферах діяльності, 
зазначених у п.1 цього Положення.  

4. Відзнакою, як правило, нагороджуються особи, раніше удостоєні 
Почесної грамоти Президії НАН України та ЦК профспілки працівників 
НАН України. 

 
ІІ. Порядок подання і розгляду клопотань щодо нагородження. 

5. Нагородження Відзнакою здійснюється за рішенням Президії НАН 
України відповідно до прийнятої постанови. 

6. Подання про нагородження Відзнакою вноситься до Президії НАН 
України бюро відповідних відділень, членами Президії НАН України або 
іншими посадовими особами НАН України.  

7. Клопотання про нагородження Відзнакою перед відділеннями та 
особами, зазначеними в пункті 6 цього Положення, подають керівники 
наукових установ і вищих навчальних закладів, державних і громадських 
організацій, дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України. 
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8. Одночасно з пропозиціями про нагородження Відзнакою 
подаються: 

– відомості про заслуги особи, що подається до нагородження, у 
підготовці наукової зміни; 

– рішення колегіального органу (вченої або науково-технічної ради, 
колегії або президії) установи, організації, підприємства, що порушує 
клопотання про заохочення . 
 

ІІІ. Порядок вручення нагороди 

9. Нагородженим Відзнакою вручається нагрудний знак і 
посвідчення до нього затвердженого зразка. 

10. Вручення нагороди здійснюється в урочистій обстановці на 
засіданнях Президії або бюро відповідних відділень НАН України. 

11. Вручення Відзнаки провадиться Президентом НАН України або 
академіком-секретарем відповідного відділення ( у разі вручення нагороди 
на засіданні бюро відділення ). 

12. У трудовій книжці особи, нагородженої Відзнакою, робиться 
відповідний запис із зазначенням дати і номеру постанови Президії НАН 
України. 

13. Підготовка проекту постанови, а також облік і реєстрація 
відзначених здійснюється Відділом наукових і керівних кадрів Президії 
НАН України. 

 
ІV. Порядок носіння нагрудного знака Відзнаки 

14. Нагрудний знак Відзнаки носиться з правого боку грудей і 
розміщується нижче знаків державних нагород України та Золотої медалі 
імені В.І.Вернадського НАН України і після нагрудного знака "За наукові 
досягнення". 
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ОПИС 

нагрудного знака Відзнаки Національної академії наук України 
“За підготовку наукової зміни“ 

 
 

Нагрудний знак Відзнаки Національної академії наук України “За 
підготовку наукової зміни“ виготовляється із томпака 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 червоною муаровою 
стрічкою. В нижній частині колодки розташовано фігурне вушко. Загальна 
довжина колодки з вушком 37 мм. 

Медальйон класичної круглої форми діаметром 32 мм з випуклим 
бортиком вздовж краю та круглим вушком. 

На аверсі знака зображено будівлю Президії Національної академії 
наук України (Володимирська,54) та у правому верхньому кутку – гілку 
каштана. В нижній третині – рельєфний напис у чотири рядки: 
“НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ“. 

На реверсі знака горизонтально у три рядки написано: “ЗА 
ПІДГОТОВКУ НАУКОВОЇ ЗМІНИ“. В нижній частині розміщено дві 
випуклі лаврові гілки. 

 
 
 
 

        Перший віце-президент —  
        головний учений секретар  
Національної академії наук України   
           академік НАН України                                                    А.П.Шпак 

 
 


