


ПОЛОЖЕННЯ 

про нагородження випускників Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна пам’ятною медаллю 

«Кращий випускник Каразінського університету» 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про нагородження випускників Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна пам’ятною медаллю «Кращий 

випускник Каразінського університету» (далі – Положення) визначає  підстави та 

механізм нагородження випускників Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна пам’ятною медаллю «Кращий випускник Каразінського 

університету». 

1.2. Пам’ятна медаль «Кращий випускник Каразінського університету» 

(далі – Медаль «Кращий випускник») встановленого зразка (додаток 1) є видом 

морального стимулювання випускників другого магістерського рівня 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (далі – 

Університет) за їх особисті здобутки в науковій, спортивній або громадській 

діяльності під час навчання в Університеті з метою формування духу 

корпоративності та збереження традиції відзначення кращих випускників. 

1.3. Медаллю «Кращий випускник» можуть нагороджуватися: 

1.3.1. студенти, що успішно завершують у відповідному році навчання за 

освітніми програмами другого магістерського рівня факультету/навчально-

наукового інституту та входити до перших 15% студентів у рейтингу успішності 

студентів факультету/навчально-наукового інституту протягом навчання за 

освітньою програмою; 

1.3.2. студенти, що протягом строку навчання за освітньою програмою 

мають досягнення державного/міжнародного рівнів у науковій діяльності та/або 

спортивній діяльності та/або громадській діяльності, що підтверджується 

документально (сертифікат, диплом, ксерокопія статті, свідоцтво, наказ або інший 

підтверджуючий документ). 

1.4. Нагородження медаллю «Кращий випускник» здійснюється із 

розрахунку однієї особи по факультету/навчально-науковому інституту 

відповідного випуску. 

1.5. Інформація про нагородження медаллю «Кращий випускник» 

накопичується в електронній базі «Реєстр кращих випускників Університету» та 

використовується в діяльності Університету в межах реалізації стратегічних 

цілей розвитку Університету, інформаційних, просвітницьких та рекламних 

кампаніях відповідно до законодавства. 

1.6. Внесення інформації до електронної бази «Реєстр кращих 

випускників Університету» про випускників Університету, нагороджених 

медаллю «Кращий випускник», здійснюється Центром позаосвітньої діяльності.  

https://osvita.ua/doc/files/news/467/46748/Dod_1.docx


 

2. Порядок представлення до нагородження 

 

2.1. Подання про нагородження випускників Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна пам’ятною медаллю «Кращий випускник 

Каразінського університету» вносяться деканом факультету/директором 

навчально-наукового інституту за встановленою формою (додаток 2). 

2.2. У поданні про відзначення зазначаються: 

 прізвище, ім’я та по батькові кандидата на нагородження; 

 дата народження кандидата на нагородження, освітня програма, 

спеціальність, період навчання; 

 досягнення особи, що стали підставою для порушення клопотання 

про нагородження; 

 посилання на рішення вченої ради факультету/навчально-наукового 

інституту щодо кандидата на нагородження медаллю «Кращий випускник». 

2.3. Подання про відзначення підписується деканом 

факультету/директором навчально-наукового інституту та головою 

студентського самоврядування відповідного факультету/директором навчально- 

наукового інституту. 

2.4. Кандидатури на нагородження медаллю «Кращий випускник» 

розглядаються вченою радою факультету/навчально-наукового інституту на 

засіданні, що передує випуску студентів за освітніми програмами другого 

магістерського рівня. 

2.5. За результатами розгляду вчена рада факультету/навчально-

наукового інституту приймає рішення щодо висунення кандидатури на 

нагородження медаллю «Кращий випускник». Рішення вченої ради приймається 

простою більшістю голосів відкритим голосуванням. У разі рівного розподілу 

голосів членів вченої ради, голос голови вченої ради є вирішальним. 

2.6. У разі відсутності гідної кандидатури на нагородження медаллю 

«Кращий випускник» від факультету/навчально-наукового інституту – 

факультет/навчально-науковий інститут не надає кандидатури. 

2.7. Висунення більше однієї кандидатури на нагородження медаллю 

«Кращий випускник» від факультету/навчально-наукового інституту 

відповідного випуску не допускається. 

2.8. Вчена рада факультету/навчально-наукового інституту має право, як 

виняток, рекомендувати кандидатури інших претендентів, які мають особливі 

заслуги перед Університетом, навіть якщо вони не входять до 15% випускників  за 

рейтингом успішності. 

2.9. Належним чином оформлене Подання про нагородження випускників 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна пам’ятною 

медаллю «Кращий випускник Каразінського університету» із рішення вченої ради 

факультету/навчально-наукового інституту подається до Центру позаосвітньої 



діяльності (далі – Центр). 

2.10. Подання про нагородження медаллю «Кращий випускник» подаються 

до Центру в п’ятиденний термін після проведення засідання вченої ради на 

факультеті/навчально-науковому інституті.  

2.11. Рішення про нагородження медаллю «Кращий випускник» 

приймається ректором Університету. 

2.12. Про нагородження медаллю «Кращий випускник» видається наказ 

Університету, який готується Центром. 

2.13. Центр на підставі наказу Університету оформляє іменні сертифікати 

встановленого зразка (додаток 3) про нагородження медаллю «Кращий 

випускник», забезпечує внесення інформації електронної бази «Реєстр кращих 

випускників Університету» та здійснює усі необхідні організаційні заходи щодо 

нагородження медаллю «Кращий випускник». 

 

3. Порядок нагородження 

 

3.1. Нагородження медаллю «Кращий випускник» проводиться в 

урочистій обстановці ректором Університету або за його дорученням 

проректором університету. 

3.2. Нагородження медаллю «Кращий випускник» здійснюється два рази 

на рік у зв’язку із завершенням навчання за освітніми програмами другого 

магістерського рівня під час урочистого випуску студентів. 

3.3. Особі, нагородженій медаллю «Кращий випускник», видається 

іменний сертифікат за підписом ректора Університету. 

3.4. Облік і реєстрацію осіб, нагороджених медаллю «Кращий 

випускник», забезпечує Центр в електронній базі «Реєстр кращих випускників 

Університету». 
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Додаток 1 

До Положення про нагородження 

випускників  Харківського 

національного університету 

імені В. Н. Каразіна пам’ятною 

медаллю «Кращий випускник 

Каразінського університету»  

 

ЗРАЗОК 

Пам’ятної медалі «Кращий випускник Каразінського університету» 

 

 

  



Додаток 2 

До Положення про нагородження 

випускників Харківського 

національного університету 

імені В. Н. Каразіна пам’ятною 

медаллю «Кращий випускник 

Каразінського університету»  

 

ПОДАННЯ 

до нагородження пам’ятною медаллю 

«Кращий випускник Каразінського університету» 

______________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові випускника) 

 

Студента ____________ факультету ____ року навчання  

за освітньо-_______________________,  

спеціальність ________________________________________ 

 

Дата народження: ____________________________________________________ 

 Контактний телефон: __________________________________________________ 

Середній бал диплому: _________________________________________________ 

 

Має наступні досягнення за період навчання в Харківському національному 

університеті: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(дата, назва заходу, досягнення у заході) 

Рішення вченої ради 

_____________________________________________________________________ 

(факультету/навчально-наукового інституту) 

від ____ (протокол № ____) 

 

 

 

Декан факультету/ 

Директор ННІ 

____________ 
(підпис) 

________________________ 
(Ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

Голова Студентської 

ради факультету 

____________ 
(підпис) 

________________________ 
(Ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

«____» ______ 20____ року 



Додаток 3 

До Положення про 

нагородження випускників 

Харківського національного 

університету 

імені В. Н. Каразіна пам’ятною 

медаллю «Кращий випускник 

Каразінського університету»  

 

ЗРАЗОК 

іменного сертифікату про нагородження випускника 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

пам’ятною медаллю 

«Кращий випускник Каразінського 

університету» 

 

 


