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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ТА ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
1.Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок відзначення нагородами Інституту
педагогіки Національної академії педагогічних наук України (далі – Інститут)
його працівників за вагомі наукові здобутки, сумлінну працю, виконання
важливих завдань законодавчих і виконавчих органів державної влади, а також
працівників інших наукових установ і навчальних закладів за активну
співпрацю з Інститутом, участь у впровадженні результатів науково-дослідної
роботи (далі – НДР) та їх популяризацію.
2. Нагороди Інституту мають три ступені:
I ступінь – відзнаки:
Подяка директора Інституту педагогіки НАПН України (далі – Подяка);
Грамота Інституту педагогіки НАПН України (далі – Грамота);
Почесна грамота Інституту педагогіки НАПН України (далі – Почесна
грамота);
II ступінь – Премії імені видатних учених Інституту педагогіки (далі – Іменна
премія):
із загальної педагогіки й історії педагогіки – імені Якова Мамонтова;
з методик навчання – імені Семена Гончаренка;
з дидактики – імені Василя Помогайби.
III ступінь – медаль «Микола Ярмаченко» (далі – Медаль).
2. Умови, показники та порядок нагородження
1. Відзначення нагородами Інституту здійснюється, як правило,
послідовно, починаючи з нагород I ступеня.
2. Порядок присудження нагород I ступеня.
2.1. Подяка може бути оголошена працівникам Інституту всіх категорій за
сумлінну працю, конкретні досягнення у науково-дослідній, плановофінансовій, адміністративно-господарській роботі; за активну творчу та
громадську діяльність тощо. Подяка може бути оголошена також освітянам,
педагогам, керівникам освітніх закладів за співпрацю з Інститутом,
упровадження результатів науково-дослідних робіт у практику.
Осіб, гідних Подяки, визначає директор за поданням керівників
структурних підрозділів. Про оголошення Подяки видається відповідний наказ
по Інституту та вноситься відповідний запис до трудової книжки працівника.
Кількість Подяк, які можуть бути оголошені працівнику, не обмежується.

2.2. Грамотою нагороджують працівників установи за сумлінну працю,
плідну науково-дослідну діяльність і успіхи у планово-фінансовій,
адміністративно-господарській роботі й іншій діяльності, за активну
громадську роботу, а також у зв’язку з ювілеями працівників.
Грамотою можуть бути також нагороджені освітяни, педагоги, керівники
освітніх закладів за активну й творчу співпрацю з Інститутом, упровадження
результатів науково-дослідних робіт у практику.
Осіб, гідних нагородження Грамотою, визначає директор за поданням
керівників структурних підрозділів. Про нагородження Грамотою видається
наказ по установі та вноситься відповідний запис до трудової книжки
працівника.
Нагороджені Грамотою повторно можуть бути удостоєні цієї самої
нагороди за нові досягнення.
2.3. Почесна грамота є відзнакою, якою можуть нагороджуватися
працівники установи всіх категорій за особистий внесок у розвиток науки й
освіти, зміцнення авторитету Інституту, за значні наукові й трудові досягнення.
До нагородження Почесною Грамотою Інституту подаються кандидатури, які
не менше ніж два роки сумлінно працюють в установі.
Почесної грамоти можуть бути удостоєні освітяни, педагоги, керівники
освітніх закладів за активну співпрацю з Інститутом, упровадження результатів
науково-дослідних робіт у практику. До нагородження Почесною грамотою
подаються кандидатури, які не менше ніж три роки активно і плідно
співпрацюють з Інститутом.
Осіб, гідних нагородження Почесною грамотою, визначає директор за
поданням керівників структурних підрозділів. Про нагородження Почесною
грамотою видається наказ по установі та вноситься відповідний запис до
трудової книжки працівника.
2.4. Якщо нагородження Грамотою або Почесною грамотою приурочується
до ювілейних дат, професійних свят, подання на нагородження вносять, як
правило, не пізніше ніж за три тижні до відповідної дати.
3. Порядок присудження нагород II ступеня.
Іменні премії присуджуються працівникам Інституту за:
- вагомий внесок у розвиток педагогічної науки (за галуззю);
- систематичне та якісне виконання планової НДР та впровадження її
результатів, що мають значний соціальний ефект;
- активну участь в освітніх проектах, конкурсах науково-методичних і
навчальних розробок, що ініціюються МОН України та НАПН України;
- ефективну підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
- організацію та проведення наукових заходів міжнародного і
всеукраїнського рівнів; популяризацію результатів діяльності установи в
зарубіжних наукових виданнях.
Іменною премією можуть бути нагороджені науковці та педагогічні
працівники інших установ і закладів освіти за вагомий внесок у розвиток
педагогічної науки.
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Рішення про нагородження Іменною премією приймає вчена рада
Інституту за поданням керівників структурних підрозділів або членів вченої
ради. Подання включає: витяг із протоколу засідання структурного підрозділу
(із зазначенням результатів голосування); докладну характеристику наукової
діяльності претендента на нагородження.
За результатами рішення видається відповідний наказ по Інституту.
Нагородження Іменними преміями здійснюється один раз на рік – до Дня
науки.
Повідомлення про присудження премій імені видатних учених-педагогів
Інституту публікується в журналі «Український педагогічний журнал» та
оприлюднюється на сайті Інституту.
Науковцям, нагородженим премією імені видатних учених-педагогів
Інституту педагогіки НАПН України вручається диплом і відповідний знак
установленого зразка. В межах наявних коштів у фонді оплати праці
нагородженим може бути виплачена грошова винагорода.
Нагороджені іменними преміями Інституту можуть бути повторно
удостоєні цієї самої нагороди за нові досягнення не раніше ніж через три роки.
4. Порядок присудження нагород IIІ ступеня.
Вищою нагородою Інституту – медаллю «Микола Ярмаченко» –
нагороджуються наукові і науково-педагогічні працівники за визначний
особистий внесок у розвиток вітчизняної педагогічної науки, значні успіхи в
організації науково-дослідної, навчальної та науково-методичної роботи,
підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів, створенні підручників і
навчальних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів.
Висувають кандидатури на нагородження структурні підрозділи Інституту
або члени вченої ради. Рішення про нагородження приймає вчена рада
Інституту.
Рішення про нагородження Медаллю публікується в журналі «Український
педагогічний журнал».
За результатами рішення видається відповідний наказ по Інституту.
Медаллю працівник може бути нагороджений лише один раз. Нагородженому
вручається нагрудний знак і посвідчення встановленого зразка. Запис про
нагородження вносять до трудової книжки працівника.
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