
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З  
м. Київ 

" 11 "   07    2005р.       №    402  
 

 
 
Про затвердження положень про 
відомчі заохочувальні відзнаки 
Міністерства освіти і науки України 
 
 
 
 

На виконання пункту 2 Указу Президента України від 13 лютого 1997 року 
№ 134 “Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки” 
Н А К А З У Ю :  

 
1. Затвердити Положення про нагородження нагрудними знаками 

“Відмінник освіти України”, “Василь Сухомлинський”, “Софія Русова”, “А.С. 
Макаренко”, “Петро Могила”, “За наукові досягнення” та Почесною грамотою 
Міністерства освіти і науки України, що додаються. 

2. Скасувати дію наказів Міністерства освіти і науки України від 3 
лютого 2003 року № 46 “Про введення в дію нового зразка Почесної грамоти 
Міністерства освіти і науки України”, від 3 лютого 2003 року № 47 “Про 
введення в дію нової редакції Положення про нагрудний знак “Відмінник освіти 
України”. 

3. Департаменту кадрової роботи здійснити реєстрацію цього наказу в 
Міністерстві юстиції України у встановленому порядку. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 

Міністр        С.М. Ніколаєнко 
 

 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і 
науки України 

"11"   07   2005  № 402 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про нагородження нагрудним знаком 

"Відмінник освіти України" 
Міністерства освіти і науки України 

 
1. Заохочувальною відзнакою Міністерства освіти і науки України - 

нагрудним знаком “Відмінник освіти України” (далі-Нагрудний знак) — 
нагороджуються вихователі, вчителі, викладачі, практичні психологи, педагоги-
організатори, соціальні педагоги, майстри виробничого навчання, спеціалісти, 
методисти, педагогічні працівники позашкільних закладів, наукові, науково-
педагогічні, інженерно-технічні працівники, навчально-допоміжний персонал, 
працівники наукових установ освіти, закладів підвищення кваліфікації і 
перепідготовки кадрів, державні службовці, керівники навчальних закладів, 
наукових установ, організацій, спеціалісти із інших держав, які працюють у 
галузі не менше десяти років і досягли визначних успіхів у: вихованні, навчанні, 
професійній, науковій підготовці учнівської та студентської молоді; організації 
та вдосконаленні навчальної, виховної, науково-методичної та науково-дослідної 
роботи; координації дій педагогічних, виробничих колективів, сім'ї, 
громадськості з питань виховання і навчання дітей; впровадженні у практику 
досягнень науки і передового педагогічного досвіду; керівництві закладами та 
установами освіти, наданні допомоги щодо їх розвитку, впровадженні нових 
управлінських новацій; підготовці та підвищенні кваліфікації науково-
педагогічних кадрів, спеціалістів, народного господарства України галузей 
економіки; науковому і методичному забезпеченні навчальних закладів та 
установ освіти, створенні високоякісних підручників і навчальних посібників; 
роботі з конструювання і виготовлення навчально-наочного приладдя; планово-
фінансовій, адміністративно-господарській та іншій роботі. 

2. Подання про нагородження вносять Міністерству освіти і науки України 
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і 
науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, 



Академія педагогічних наук України, ЦК профспілки працівників освіти і науки 
України, вищі навчальні заклади. 

До подання додається довідка, в якій визначаються конкретні заслуги особи, 
що стали підставою для порушення клопотання про нагородження. Клопотання 
про нагородження Нагрудним знаком перед вищим органом порушуються, як 
правило, трудовими колективами, де працюють особи, або їх колегіальними 
органами управління. Висунення кандидатур здійснюється гласно. 

3. Клопотання може здійснюватись також за ініціативою державних 
органів та установ, підприємств (об'єднань) та інших громадських організацій 
України. При цьому повинна враховуватись думка колективу. Пропозиції про 
нагородження Нагрудним знаком вносяться щодо осіб, заслуги яких 
відповідають вимогам цього Положення. 

4. Пропозиції про нагородження Нагрудним знаком вносяться щодо осіб, 
як правило, не раніше ніж через три роки після нагородження Почесною 
грамотою Міністерства освіти і науки України. 

5. Нагородження Нагрудним знаком здійснюється наказом Міністра освіти 
і науки України. 

6. Нагородження Нагрудним знаком проводиться, як правило, один раз на 
рік: у червні — серпні кожного року за підсумками навчального року та атестації 
педагогічних та науково-педагогічних працівників. Відзначення пам'ятних дат і 
ювілеїв може проводитись в інший термін. 

7. Вручення Нагрудного знака проводиться в урочистій обстановці, як 
правило, Міністром освіти і науки України або за його дорученням Міністром 
освіти Автономної Республіки Крим, начальниками управлінь освіти і науки 
обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій і 
районних (міських) відділів освіти. 

Разом з Нагрудним знаком нагородженому вручається посвідчення, зразок, 
якого затверджується Міністерством освіти і науки України. 

8. Нагрудний знак носиться на правому боці грудей і за наявності 
нагрудних знаків до почесних звань України розміщується нижче них. 

9. Про нагородження Нагрудним знаком у трудовій книжці нагородженого 
робиться відповідний запис. 

10. Повторне нагородження Нагрудним знаком не проводиться. 
11. У разі втрати (псування) Нагрудного знака та посвідчення дублікати, як 

правило, не видаються. Як виняток, вони можуть бути видані Міністерством 
освіти і науки України у випадках втрати внаслідок обставин, коли 
нагороджений не міг запобігти цьому. 

12. Позбавлення Нагрудного знака проводиться на підставі наказу 
Міністерства освіти і науки України за вчинки, несумісні з принципами моралі і 
педагогічною етикою. Нагрудний знак з посвідченням, що належали особі, 
позбавленій нагороди, підлягають поверненню до Міністерства освіти і науки 
України. 



13. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління 
освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних 
адміністрацій, районні відділи, навчальні заклади освіти ведуть списочний облік 
усіх нагороджених Нагрудним знаком. 
 
 
 
 
 
 
 

Директор департаменту  
кадрової роботи                                                   В.Т.Биковський 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і 
науки України 

"11"   07   2005  № 402 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

про нагородження нагрудним знаком “Василь Сухомлинський” 
Міністерства освіти і науки України 

 
1. Заохочувальною відзнакою Міністерства освіти і науки України - 

нагрудним знаком “Василь Сухомлинський” (далі - Нагрудний знак) — 
нагороджуються наукові, науково-педагогічні і педагогічні працівники, а також 
інші особи за значний особистий внесок у розвиток загальної середньої освіти, 
які досягли визначних успіхів у навчанні та вихованні підростаючого покоління, 
науковому та навчально-методичному забезпеченні загальної середньої освіти, 
підготовці висококваліфікованих педагогічних кадрів, створенні високоякісних 
підручників і навчальних посібників для середніх загальноосвітніх навчально-
виховних закладів. 

2. Подання про нагородження вносять Міністерству освіти і науки України 
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і 
науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, 
Академія педагогічних наук України, ЦК профспілки працівників освіти і науки 
України, вищі навчальні заклади. 

До подання додається довідка, в якій визначаються конкретні заслуги 
особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження. 

3. Клопотання про нагородження Нагрудним знаком перед вищим органом 
порушується, як правило, трудовими колективами, де працюють особи, або їх 
колегіальними органами управління. Висунення кандидатур здійснюється 
гласно. 

4. Рішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією 
Міністерства освіти і науки України, затверджується наказом Міністра і 
публікується в газеті “Освіта України”. 

Питання щодо нагородження Нагрудним знаком розглядається Колегією 
Міністерства освіти і науки України раз у квартал. 



5. Вручення Нагрудного знака проводиться в урочистій обстановці, як правило, 
Міністром освіти і науки України або за його дорученням Міністром освіти 
Автономної Республіки Крим, начальниками управлінь освіти і науки обласних, 
Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій і районних 
(міських) відділів освіти.  

Разом з Нагрудним знаком нагородженому вручається посвідчення, зразок, 
якого затверджується Міністерством освіти і науки України. 

6. Нагрудний знак носиться на правому боці грудей і за наявності 
нагрудних знаків до почесних звань України розміщується нижче них. 

7. Про нагородження Нагрудним знаком у трудовій книжці нагородженого 
робиться відповідний запис. 

8. Повторне нагородження Нагрудним знаком не проводиться. 
9. У разі втрати (псування) Нагрудного знака та посвідчення дублікати, як 

правило, не видаються. Як виняток, вони можуть бути видані Міністерством 
освіти і науки України у випадках втрати внаслідок обставин, коли 
нагороджений не міг запобігти цьому. 

10. Позбавлення Нагрудного знака проводиться на підставі наказу 
Міністерства освіти і науки України за вчинки, несумісні з принципами моралі і 
педагогічною етикою. Нагрудний знак з посвідченням, що належали особі, 
позбавленій нагороди, підлягають поверненню до Міністерства освіти і науки 
України. 

11. Міністерство освіти і науки України веде списочний облік 
нагороджених Нагрудним знаком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Директор департаменту  
кадрової роботи                                                   В.Т.Биковський 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і 
науки України 

"11"   07   2005  № 402 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

 
про нагородження нагрудним знаком “Софія Русова” 

Міністерства освіти і науки України 
 

1. Заохочувальною відзнакою Міністерства освіти і науки України - 
нагрудним знаком „Софія Русова” (далі - Нагрудний знак) — нагороджуються 
наукові, науково-педагогічні і педагогічні працівники за значний особистий 
внесок у розвиток дошкільної та позашкільної освіти, які домоглися визначних 
успіхів у навчанні та вихованні підростаючого покоління, науковому та 
навчально-методичному забезпеченні дошкільної освіти, підготовці 
висококваліфікованих педагогічних працівників для дошкільних навчальних 
закладів. 

2. Подання про нагородження вносять Міністерству освіти і науки 
України Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління 
освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних 
адміністрацій, Академія педагогічних наук України, ЦК профспілки працівників 
освіти і науки України, вищі навчальні заклади. 

До подання додається довідка, в якій визначаються конкретні заслуги особи, 
що стали підставою для порушення клопотання про нагородження. 

3. Клопотання про нагородження Нагрудним знаком перед вищим 
органом порушується, як правило, трудовими колективами, де працюють особи, 
або їх колегіальними органами управління. Висунення кандидатур здійснюється 
гласно. 

4. Рішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією 
Міністерства освіти і науки України, затверджується наказом Міністра і 
публікується в газеті “Освіта України”. 
Питання щодо нагородження Нагрудним знаком розглядається Колегією 
Міністерства освіти і науки України раз у квартал. 

5. Вручення Нагрудного знака проводиться в урочистій обстановці, як 
правило, Міністром освіти і науки України або за його дорученням Міністром 



освіти Автономної Республіки Крим, начальниками управлінь освіти і науки 
обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій і 
районних (міських) відділі в освіти. 
Разом з Нагрудним знаком нагородженому вручається посвідчення, зразок, якого 
затверджується Міністерством освіти і науки України. 

6. Нагрудний знак носиться на правому боці грудей і за наявності 
нагрудних знаків до почесних звань України розміщується нижче них. 

7. Про нагородження Нагрудним знаком у трудовій книжці 
нагородженого робиться відповідний запис. 

8. Повторне нагородження Нагрудним знаком не проводиться. 
9. У разі втрати (псування) Нагрудного знака та посвідчення дублікати, як 

правило, не видаються. Як виняток, вони можуть бути видані Міністерством 
освіти і науки України у випадках втрати внаслідок обставин, коли 
нагороджений не міг запобігти цьому. 

10. Позбавлення Нагрудного знака проводиться на підставі наказу 
Міністерства освіти і науки України за вчинки, несумісні з принципами моралі і 
педагогічною етикою. Нагрудний знак з посвідченням, що належали особі, 
позбавленій нагороди, підлягають поверненню до Міністерства освіти і науки 
України. 

11. Міністерство освіти і науки України веде списочний облік 
нагородження Нагрудним знаком. 
 
 
 
 
 
 

Директор департаменту  
кадрової роботи                                                   В.Т.Биковський 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки 
України 

"11"   07   2005  № 402 
 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

про нагородження нагрудним знаком “А.С. Макаренко” 
Міністерства освіти і науки України 

 
1. Заохочувальною відзнакою Міністерства освіти і науки України - 

нагрудним знаком “А.С. Макаренко” (далі - Нагрудний знак) — нагороджуються 
педагогічні працівники інтернатних, спеціальних закладів та професійно-
технічних навчальних закладів, соціальні педагоги, працівники соціальних і 
патронажних служб, приймальників-розподільників притулків, науковці, 
викладачі педагогічних навчальних закладів, працівники наукових установ, які 
домоглися визначних успіхів у вихованні підростаючого покоління, науковому 
та навчально-методичному забезпеченні виховної роботи, підготовці 
висококваліфікованих педагогічних працівників. 

2. Подання про нагородження вносять Міністерству освіти і науки 
України Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління 
освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних 
адміністрацій, Академія педагогічних наук України, ЦК профспілки працівників 
освіти і науки України, вищі навчальні заклади. 

До подання додається довідка, в якій визначаються конкретні заслуги особи, 
що стали підставою для порушення клопотання про нагородження. 

3. Клопотання про нагородження Нагрудним знаком перед вищим 
органом порушується, як правило, трудовими колективами, де працюють особи, 
або їх колегіальними органами управління. Висунення кандидатур здійснюється 
гласно. 

4. Рішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією 
Міністерства освіти і науки України, затверджується наказом Міністра і 
публікується в газеті “Освіта України”. 

Питання щодо нагородження Нагрудним знаком розглядається Колегією 
Міністерства освіти і науки України раз у квартал. 



5. Вручення Нагрудного знака проводиться в урочистій обстановці, як 
правило, Міністром освіти і науки України або за його дорученням Міністром 
освіти Автономної Республіки Крим, начальниками управлінь освіти і науки 
обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій і 
районних (міських) відділів освіти. 
Разом з Нагрудним знаком нагородженому вручається посвідчення, зразок, якого 
затверджується Міністерством освіти і науки України. 

6. Нагрудний знак носиться на правому боці грудей і за наявності 
нагрудних знаків до почесних звань України розміщується нижче них. 

7. Про нагородження Нагрудним знаком у трудовій книжці 
нагородженого робиться відповідний запис. 

8. Повторне нагородження Нагрудним знаком не проводиться. 
9. У разі втрати (псування) Нагрудного знака та посвідчення дублікати, як 

правило, не видаються. Як виняток, вони можуть бути видані Міністерством 
освіти і науки України у випадках втрати внаслідок обставин, коли 
нагороджений не міг запобігти цьому. 

10. Позбавлення Нагрудного знака проводиться на підставі наказу 
Міністерства освіти і науки  України за вчинки, несумісні з принципами моралі і 
педагогічною етикою. Нагрудний знак з посвідченням, що належали особі, 
позбавленій нагороди, підлягають поверненню до Міністерства освіти і науки 
України. 

11. Міністерство освіти і науки України веде списочний облік 
нагородження Нагрудним знаком. 
 
 
 
 
 
 
 

Директор департаменту  
кадрової роботи                                                   В.Т.Биковський 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки 
України 

"11"   07   2005  № 402 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

 
про нагородження нагрудним знаком “Петро Могила” 

Міністерства освіти і науки України 
 

1. Заохочувальною відзнакою Міністерства освіти і науки України – 
нагрудним знаком „Петро Могила„ (далі – Нагрудний знак) — відзначаються 
наукові та науково-педагогічні працівники, а також інші особи за значний 
особистий внесок у розвиток вищої освіти, які домоглися значних успіхів в 
організації навчальної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, 
підготовці та підвищенні кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів, 
розвитку педагогічної науки, створенні підручників і навчальних посібників для 
вищих навчальних закладів. 

2. Подання про нагородження вносять Міністерству освіти і науки 
України центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму 
підпорядкуванні вищі навчальні заклади, Міністерство освіти і науки 
Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської і 
Севастопольської міських державних адміністрацій, Академія педагогічних наук 
України, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, вищі навчальні 
заклади. 

До подання додається довідка, в якій визначаються конкретні заслуги особи, 
що стали підставою для порушення клопотання про нагородження. 

3. Клопотання про нагородження Нагрудним знаком перед вищим 
органом порушується, як правило, трудовими колективами, де працюють особи, 
або їх колегіальними органами управління. Висунення кандидатур здійснюється 
гласно. 

4. Рішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією 
Міністерства освіти і науки України, затверджується наказом Міністра і 
публікується в газеті “Освіта України”. 
Питання щодо нагородження Нагрудним знаком розглядається Колегією 
Міністерства освіти і науки України раз у квартал. 



5. Вручення Нагрудного знака проводиться в урочистій обстановці, як 
правило, Міністром освіти і науки України або за його дорученням Міністром 
освіти Автономної Республіки Крим, начальниками управлінь освіти і науки 
обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій і 
районних (міських) відділів освіти. 
Разом з Нагрудним знаком нагородженому вручається посвідчення, зразок, якого 
затверджується Міністерством освіти і науки України. 

6. Нагрудний знак носиться на правому боці грудей і за наявності 
нагрудних знаків до почесних звань України розміщується нижче них. 

7. Про нагородження Нагрудним знаком у трудовій книжці 
нагородженого робиться відповідний запис. 

8. Повторне нагородження Нагрудним знаком не проводиться. 
9. У разі втрати (псування) Нагрудного знака та посвідчення дублікати, як 

правило, не видаються. Як виняток, вони можуть бути видані Міністерством 
освіти і науки України у випадках втрати внаслідок обставин, коли 
нагороджений не міг запобігти цьому. 

10. Позбавлення Нагрудного знака проводиться на підставі наказу 
Міністерства освіти і науки України за вчинки, несумісні з принципами моралі і 
педагогічною етикою. Нагрудний знак з посвідченням, що належали особі, 
позбавленій нагороди, підлягають поверненню до Міністерства освіти і науки 
України. 

11. Міністерство освіти і науки України веде списочний облік 
нагороджених Нагрудним знаком. 
 
 
 
 
 
 

Директор департаменту  
кадрової роботи                                                   В.Т.Биковський 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки 
України 

"11"   07   2005  № 402 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

 
про нагородження нагрудним знаком “За наукові досягнення” 

Міністерства освіти і науки України 
 

1. Заохочувальною відзнакою Міністерства освіти і науки України - нагрудним 
знаком “За наукові досягнення” (далі-Нагрудний знак) — нагороджуються 
наукові і науково-педагогічні працівники за вагомий особистий внесок у 
розвиток вітчизняної науки та впровадження у виробництво досягнень науки і 
техніки. 

2. Подання про нагородження вносять Міністерству освіти і науки України 
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і 
науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, 
Академія педагогічних наук України, ЦК профспілки працівників освіти і науки 
України, вищі навчальні заклади та наукові установи. 

До подання додається довідка, в якій визначаються конкретні заслуги 
особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження. 

3. Клопотання про нагородження Нагрудним знаком перед вищим органом 
порушується, як правило, трудовими колективами, де працюють особи, або їх 
колегіальними органами управління. Висунення кандидатур здійснюється 
гласно. 

4. Рішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією 
Міністерства освіти і науки України, затверджується наказом Міністра і 
публікується в газеті “Освіта України”. 

Питання щодо нагородження Нагрудним знаком розглядається Колегією 
Міністерства освіти і науки України раз у квартал. 

5. Вручення Нагрудного знака проводиться в урочистій обстановці, як 
правило, Міністром освіти і науки України або за його дорученням Міністром 
освіти Автономної Республіки Крим, начальниками управлінь освіти і науки 



обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій і 
районних (міських) відділів освіти. 

Разом з Нагрудним знаком нагородженому вручається посвідчення, зразок, 
якого затверджується Міністерством освіти і науки України. 

6. Нагрудний знак носиться на правому боці грудей і за наявності 
нагрудних знаків до почесних звань України розміщується нижче них. 

7. Про нагородження Нагрудним знаком у трудовій книжці нагородженого 
робиться відповідний запис. 

8. Повторне нагородження Нагрудним знаком не проводиться. 
9. У разі втрати (псування) Нагрудного знака та посвідчення дублікати, як 

правило, не видаються. Як виняток, вони можуть бути видані Міністерством 
освіти і науки України у випадках втрати внаслідок обставин, коли 
нагороджений не міг запобігти цьому. 

10. Позбавлення Нагрудного знака проводиться на підставі наказу 
Міністерства освіти і науки  України за вчинки, несумісні з принципами моралі і 
педагогічною етикою. Нагрудний знак з посвідченням, що належали особі, 
позбавленій нагороди, підлягають поверненню до Міністерства освіти і науки 
України. 

11. Міністерство освіти і науки України веде списочний облік 
нагороджених Нагрудним знаком. 

 
 
 
 
 
 
 
Директор департаменту  
кадрової роботи                                                   В.Т.Биковський 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки 
України 

"11"   07   2005  № 402 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про нагородження Почесною грамотою Міністерства 
 освіти і науки України 

 
1. Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (далі – 

Почесна грамота) — відзначаються громадяни України, колективи навчальних 
закладів та установ освіти, наукових установ і організацій за заслуги в реалізації 
державної політики в галузі національної освіти, навчанні і вихованні 
підростаючого покоління, багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у 
підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, плідну 
науково-педагогічну діяльність, впровадження сучасних методів навчання і 
виховання молоді, підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, 
забезпеченні суспільного виробництва висококваліфікованими працівниками, 
значні досягнення у фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях, 
вирішення найважливіших наукових проблем, вагомі успіхи у створенні 
новітньої техніки та впровадженні у виробництво сучасних наукоємних 
технологій, активну громадську діяльність. 

Нагороджені Почесною грамотою знову можуть бути удостоєні цієї ж нагороди за 
нові заслуги, але не раніше ніж через три роки. 

2. Подання про нагородження вносять Міністерству освіти і науки 
України Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління 
освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних 
адміністрацій, Академія педагогічних наук України, ЦК профспілки працівників 
освіти і науки України, вищі навчальні заклади та наукові установи. 

До подання додається довідка, в якій визначаються конкретні заслуги особи, 
що стали підставою для порушення клопотання про нагородження. 

3. Клопотання про нагородження Почесною грамотою перед вищим 
органом порушується, як правило, трудовими колективами, де працюють особи, 
або їх колегіальними органами управління. Висунення кандидатур здійснюється 
гласно. 



4. Нагородження Почесною грамотою здійснюється наказом 
Міністерства освіти і науки України. 

5. Вручення Почесної грамоти проводиться в урочистій обстановці, як 
правило, Міністром освіти і науки України або за його дорученням Міністром 
освіти Автономної Республіки Крим, начальниками управлінь освіти і науки 
обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій і 
районних (міських) відділів освіти. 

6. Про нагородження Почесною грамотою у трудовій книжці 
нагородженого робиться відповідний запис. 
 
 
 
 
 
 
 

Директор департаменту  
кадрової роботи                                                   В.Т.Биковський 
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