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ПОЛОЖЕННЯ
про почесні нагороди
Державного закладу „Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка”
І. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає перелік установлених Державним
закладом „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
(далі – ЛНУ імені Тараса Шевченка) почесних нагород, якими
нагороджуються працівники університету.
1.2. У ЛНУ імені Тараса Шевченка встановлені такі почесні нагороди:
1) Подяка Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка (далі – Подяка);
2) Грамота Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка (далі – Грамота);
3) Почесна грамота Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка (далі – Почесна грамота).
1.3. Почесними нагородами нагороджуються викладачі, здобувачі
освіти та співробітники університету.
1.4. Нагородження почесними нагородами проводиться за особисті
трудові досягнення у професійній діяльності, результативну працю та
особисті заслуги під час виконання функціональних обов’язків, пов’язаних
з формуванням та забезпеченням реалізації державної політики у сфері
освіти і науки, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі
за підсумками навчального року та високі результати атестації педагогічних
та науково-педагогічних працівників:
- з нагоди Дня працівників освіти та інших професійних свят;
- з нагоди Дня університету;
- з нагоди ювілеїв відокремлених структурних підрозділів.
1.5. Тип нагороди визначається характером і ступенем заслуг особи,
яка рекомендується для нагородження.
1.6. Рішення про нагородження Почесною грамотою приймає вчена
рада ЛНУ імені Тараса Шевченка.
1.7. Рішення про нагородження Грамотою, Подякою приймає ректорат
ЛНУ імені Тараса Шевченка.
1.8. Про нагородження Почесною грамотою, Грамотою, Подякою
видається наказ ректора відповідно до рішення вченої ради або рішення
ректорату, який додатково може бути опублікований в університетських
виданнях.
1.9. Проєкт наказу готує відділ кадрів.
1.10. На підставі рішення і наказу про нагородження Почесною
грамотою, Грамотою та про оголошення Подяки відділ кадрів робить запис
до трудової книжки працівника, якого нагороджують.

ІІ. Порядок представлення до нагородження Почесною грамотою і
порядок вручення
2.1. Почесною грамотою Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка нагороджуються працівники університету:
- за заслуги у справі реформування освітнього процесу;
- особистісну, практичну спрямованість та відповідність європейським
освітнім стандартам;
- особистий внесок у розвиток наукової думки;
- зміцнення навчально-матеріальної бази закладу;
- активну громадську діяльність.
2.2. Окремим критерієм нагородження Почесною грамотою є заслуги,
пов’язані з презентацією ЛНУ імені Тараса Шевченка на міжнародному та
всеукраїнському рівнях (олімпіади, конкурси науково-дослідницьких робіт,
спортивні змагання, фестивалі та інші заходи).
2.3. Нагородження Почесною грамотою відбувається один раз на рік –
до Дня університету.
2.4. Щороку Почесною грамотою може бути нагороджено не більше
трьох осіб.
2.5. Клопотання про нагородження Почесною грамотою ЛНУ імені
Тараса Шевченка працівників університету подається до вченої ради
за рішенням ректорату на підставі поданого рішення вченої ради навчальнонаукового інституту, факультету або кафедри.
2.6. Висунення кандидатур, які представляються до заохочення
Почесною грамотою, здійснюється відкрито за основним місцем роботи і
оформляється поданням про нагородження, що має містити інформацію про
підстави для порушення клопотання про нагородження.
2.7. Особам, які нагороджені Почесною грамотою, видається Почесна
грамота встановленого зразка (Додаток 1) за підписом ректора університету і
голови первинної профспілкової організації університету.
2.8. Вручення Почесних грамот проводиться під час урочистостей
1 березня – у День університету.
2.9. Особам, які нагороджені Почесною грамотою ЛНУ імені Тараса
Шевченка,
за
наказом
ректора
виплачується
грошова
премія
у розмірі 1000 грн.
ІІІ. Порядок представлення до нагородження Грамотою, Подякою і
порядок вручення
3.1. Грамотою ЛНУ імені Тараса Шевченка нагороджуються науковопедагогічні працівники університету за сумлінну працю, високий
професіоналізм, якісну підготовку фахівців, значний особистий внесок у
розвиток національної освіти, активну участь у громадському житті

університету, ініціативний, творчий підхід до виконання своїх
функціональних обов’язків.
3.2. Грамотою ЛНУ імені Тараса Шевченка нагороджуються
співробітники університету за сумлінну працю, високий професіоналізм,
значний особистий внесок у розвиток національної освіти, активну участь у
громадському житті університету, ініціативний, творчий підхід до виконання
своїх функціональних обов’язків.
3.3. Грамотою ЛНУ імені Тараса Шевченка нагороджуються здобувачі
освіти за успіхи у навчанні, активну участь у громадському житті
університету навчально-наукового інституту, факультету, відокремленого
структурного підрозділу, спортивні досягнення, волонтерську діяльність,
за перемогу або участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях різного рівня.
3.4. Окремим критерієм нагородження Грамотою є гідне представлення
ЛНУ імені Тараса Шевченка на міжнародному, всеукраїнському та
регіональному рівнях, а також важливі заслуги на загальноуніверситетському
рівні.
3.5. Подяка ЛНУ імені Тараса Шевченка оголошується викладачам,
співробітникам і здобувачам освіти за активну участь у житті університету,
навчально-наукового інституту, факультету, відокремленого структурного
підрозділу, за організацію і проведення заходів різного рівня та інше.
3.6. Клопотання про нагородження Грамотою, Подякою викладачів,
співробітників і здобувачів освіти подаються до ректорату ЛНУ за рішенням
вченої ради навчально-наукового інституту, факультету, відокремленого
структурного підрозділу, кафедри, первинної профспілкової організації
університету, студентського самоврядування ЛНУ імені Тараса Шевченка.
3.7. Висунення кандидатур, які представляються до заохочення
Грамотою, Подякою здійснюється відкрито за основним місцем роботи або
навчання і оформляється поданням про нагородження, що має містити
інформацію про підстави для порушення клопотання про нагородження.
3.8. Викладачам, співробітникам і здобувачам освіти, які нагороджені
Грамотою або Подякою, видається Грамота або Подяка встановленого зразка
(Додатки 2, 3) за підписом ректора університету.
3.9. Вручення Грамот, Подяк проводиться в урочистій обстановці
на засіданнях вченої ради, ректорату, загальних зборах трудового колективу
та під час інших заходів.

Додаток 1

ПОЧЕСНА ГРАМОТА
Луганського
національного університету
імені Тараса Шевченка
НАГОРОДЖУЄТЬСЯ

МАЦАЙ
Наталія Юріївна
декан факультету природничих наук
за сумлінну працю, високий професіоналізм, якісну підготовку фахівців,
значний особистий внесок у розвиток національної освіти,
вагомі досягнення в організації освітянської діяльності та
з нагоди 99-ї річниці з Дня заснування університету
Ректор
Ініціали, прізвище

Голова первинної
профспілкової організації
Ініціали, прізвище

Рішення вченої ради ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”
від 01 березня 2020 року
м. Старобільськ

Додаток 2

ГРАМОТА
ЛУГАНСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
НАГОРОДЖУЄТЬСЯ

ПЕТРЕНКО
Ірина Анатоліївна
асистент кафедри дошкільної та початкової освіти
за сумлінну працю, високий професіоналізм,
якісну підготовку фахівців, значний особистий внесок
у розвиток національної освіти та
з нагоди 99-ї річниці з Дня заснування університету

Ректор

В. С. Курило

м. Старобільськ
2020

Додаток 3

ПОДЯКА
ЛУГАНСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ОГОЛОШУЄТЬСЯ

ПЕТРЕНКО
Ірині Анатоліївні
асистенту кафедри дошкільної та початкової освіти
за сумлінну працю, високий професіоналізм,
якісну підготовку фахівців, значний особистий внесок
у розвиток національної освіти та
з нагоди 99-ї річниці з Дня заснування університету

Ректор

В. С. Курило

м. Старобільськ
2020

