
 
 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
 

ПОСТАНОВА   № 190 
м.Київ                                                                                    09.07 .2003 р. 

___________________________________________________________ 
Про золоту медаль імені В.І.Вернадського 
Національної академії наук України 
 
 
 З метою відзначення вчених за видатні досягнення в галузі 
природничих, технічних та соціогуманітарних наук, наукові праці, 
відкриття та винаходи, що мають важливе наукове й практичне значення 
та утверджують авторитет української науки, на честь першого 
президента Української академії наук – видатного вченого, академіка 
Володимира Івановича Вернадського, а також з нагоди святкування     
85-річчя  створення Академії у відповідності з підпунктом 20 статті 45 
Статуту НАН України Президія НАН України постановляє: 
 1. Заснувати золоту медаль імені В.І.Вернадського Національної 
академії наук України . 
 2. Затвердити Положення про золоту медаль імені 
В.І.Вернадського НАН України, її опис та опис свідоцтва лауреата 
золотої медалі (додатки 1, 2, 3). 
 3. Доручити Науково-організаційному відділу та Відділу наукових 
та керівних кадрів Президії НАН України  до 1 вересня поточного року 
організувати у відповідності з чинним законодавством (Указ Президента 
України від 13.02.97 № 134/97 “Про примірне положення про відомчі 
заохочувальні відзнаки”) узгодження золотої медалі імені 
В.І.Вернадського НАН України в Комісії державних нагород та 
геральдики при Президентові України. 
 4. Фінансово-економічному відділу Президії НАН України 
(Л.С.Литвишко) та Управлінню справами НАН України (В.В.Арсенюк) 
передбачити, починаючи з 2004 р.  здійснення фінансового й 
матеріального забезпечення робіт з виготовлення медалей та дипломів 
до них за рахунок загального фонду Державного бюджету за КПКВ 
6541020 “Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України”. 



 5. Відділенням НАН України в двотижневий термін подати 
пропозиції щодо кандидатур (1 особа) до складу Експертної комісії НАН 
України з присудження зазначеної медалі. 
 6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого 
віце-президента – головного вченого секретаря НАН України академіка 
НАН України А.П.Шпака. 
 
 
 
 
 
 
Т.в.о. президента Національної академії 
                      наук України 
             академік НАН України                                     А.П.Шпак 
 
 
 
Т.в.о. головного вченого секретаря  
Національної академії наук України 
                      д.г.-м.н.                                                      В.О.Ємельянов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              



                                                                                 Додаток 1 
                                                        до постанови Президії НАН України  
                                                         від  09.07.2003 р. №  190 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про золоту медаль імені В.І.Вернадського  

Національної академії наук України 
 
 

1. Загальні положення 
 1.1. Золота медаль імені В.І.Вернадського Національної академії 
наук України (далі – медаль) є найвищою відзнакою НАН України, яка  
присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних 
та соціогуманітарних наук. Медаль засновано в рік 85-річчя створення 
НАН України на честь першого президента Академії – видатного 
вченого, академіка В.І.Вернадського.   

1.2. Національна академія наук України щорічно присуджує до дня 
народження академіка В.І.Вернадського (12 березня) дві медалі – одну 
вітчизняному і одну зарубіжному вченому. 
 Медаль присуджується лише окремим особам персонально як за 
окремі наукові досягнення, так і за сукупність наукових праць. 
 Одна і та ж особа не може бути нагороджена медаллю більше 
одного разу. 
 Медаль не присуджується посмертно, окрім випадку, коли лауреат 
помер після прийняття рішення про його нагородження. 
 1.3. Про проведення конкурсу на здобуття золотої медалі імені 
В.І.Вернадського НАН України Академія оголошує в засобах масової 
інформації щорічно не пізніше 10 вересня. 
 

2. Представлення та висунення кандидатів  на  присудження 
медалі. 
 2.1. Право висунення кандидатів для присудження медалі 
надається: 
 2.1.1. Дійсним членам, членам-кореспондентам та іноземним 
членам НАН України. 
 2.1.2. Науковим установам, вищим навчальним закладам та 
науковим радам НАН України. 
 2.1.3. Науковим та науково-технічним товариствам, іншим 
громадським об'єднанням учених. 



 2.1.4. Науково-технічним (технічним) радам міністерств, відомств, 
науково-виробничих об'єднань, конструкторських бюро, промислових 
підприємств. 
 2.2. Право представлення кандидатур на здобуття медалі надається 
відділенням НАН України.  
 2.3. Організації або окремі особи, що висунули  кандидата для 
присудження медалі, до 12 листопада подають свої пропозиції разом з 
мотивуванням до відповідного відділення НАН України.    
 Мотивоване подання повинне містити: 

2.3.1. Наукову характеристику робіт з висвітленням їх значення 
для розвитку науки, народного господарства, суспільства 
(представлення опублікованих праць, матеріалів відкриттів та винаходів 
не обов'язкове). 
 2.3.2. Відомості про автора (прізвище, ім'я, по батькові, дата 
народження, перелік основних наукових праць, відкриттів, винаходів, 
науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса). 
 

3. Розгляд робіт у відділеннях НАН України.  
 3.1. Наукова оцінка праць та представлення кандидатів для 
присудження медалі здійснюється у відповідному за тематикою робіт 
відділенні НАН України. 
 3.1.1. Кожне відділення НАН України має право представити до 
присудження медалі у поточному році лише одну кандидатуру 
вітчизняного і одну – зарубіжного вченого. 
 3.1.2. Кожна пропозиція проходить обговорення на бюро 
відділення НАН України, де визначається  наукова значимість робіт. 
 Праці, що представлені на здобуття медалі, в окремих випадках 
можуть надсилатися на відгук фахівцям з відповідної галузі науки. 
 Праці, визнані неактуальними в науковому відношенні, 
рецензуванню не підлягають. 
 3.1.3. Думка бюро відділення НАН України щодо кандидатів до 
присудження медалі визначається таємним голосуванням простою 
більшістю голосів членів бюро відділення і  до 12 грудня подається 
Експертній комісії НАН України. 
   
 4. Розгляд робіт Експертною комісією НАН України.  
 4.2. Рекомендація кандидатів для присудження медалі 
здійснюється Експертною комісією, що призначається Президією НАН 
України з числа членів Національної академії наук України у кількості 
не більше 19 осіб терміном на 5 років. 
 4.2. Експертна комісія НАН України розглядає всі пропозиції 
щодо кандидатів на здобуття медалі. 



 Комісія правомочна приймати рішення, якщо в її засіданні беруть 
участь не менше  двох третин облікового складу її членів. 
 Рішення комісії приймається таємним голосуванням простою 
більшістю голосів присутніх членів комісії. 
 В бюлетень для таємного голосування включаються тільки  
кандидати,  представлені відділеннями НАН України. 
 4.3. Комісія має право рекомендувати до присудження медалі у 
поточному році лише одну кандидатуру вітчизняного і одну – 
зарубіжного вченого. 
 4.4. Голосування проводиться одночасно по усіх висунутих 
кандидатурах. Якщо при голосуванні жоден з кандидатів не набрав 
необхідної кількості голосів або два чи більше кандидатів набрали рівну 
і достатню для рекомендації кількість голосів, комісія має право 
провести другий, а в разі необхідності і третій тур голосування, 
зазначивши це в протоколі. Якщо у підсумку трьох турів голосування 
жоден з кандидатів не отримав необхідної кількості голосів, конкурс 
вважається таким, що не відбувся. 

 
5. Затвердження. 
5.1. Експертна комісія НАН України не пізніше 20 січня подає на 

розгляд Президії НАН України протокол свого засідання, протокол 
лічильної комісії, рекомендовані роботи, рецензії на них та відомості 
про авторів. 

5.2. Голова Експертної комісії НАН України або його заступник 
доповідає Президії НАН України про рішення комісії. 

5.3. Рішення Президії НАН України з питання присудження медалі 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість 
членів Президії НАН України, присутніх на  засіданні. 

Про нагородження золотою медаллю імені В.І.Вернадського НАН 
України приймається постанова Президії НАН України.  

5.4. Рішення Президії НАН України про присудження золотої 
медалі імені В.І.Вернадського НАН України, короткі анотації робіт, за 
які авторів удостоєно медалі, а також науково-біографічні довідки та 
портрети лауреатів публікуються у журналі “Вісник Національної 
академії наук України”. 

5.5. Вручення медалі відбувається в урочистій обстановці на 
річній сесії Загальних зборів НАН України. 

Лауреати золотої медалі імені В.І.Вернадського НАН України 
виступають на цій же сесії з науковими доповідями. Тексти 
виголошених доповідей публікуються у “Віснику Національної академії 
наук України”. 

5.6. Разом з золотою медаллю та її копією лауреатам  вручається 
свідоцтво встановленого зразка. 



6. У трудовій книжці особи, удостоєної нагороди, робиться 
відповідний запис із зазначенням дати і номера постанови. 

7. Про вручення нагороди складається протокол, який зберігається 
у справах Відділу наукових і керівних кадрів Президії НАН України. 

8. Золота медаль імені В.І.Вернадського НАН України або її копія 
носиться з лівого боку грудей і розміщується після знаків державних 
нагород України.   

 
 
 
 
 

 
 
Т.в.о. головного вченого секретаря  
Національної академії наук України 
                      д.г.-м.н.                                                      В.О.Ємельянов 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Додаток 2 
                                                        до постанови Президії НАН України  
                                                         від 09.07.2003 р. №  190 

 

 

ОПИС 

золотої медалі імені В.І.Вернадського Національної академії наук 

України 

 

Золота медаль імені В.І.Вернадського Національної академії наук 
України виготовляється із золота, а копія – із томпака, покритого шаром 
золота та складається з двох основних елементів: колодки й медальйона-
підвіски. 

Колодка золотистого кольору має трапецієподібну форму 
розміром 15х10х56 мм  з темносиньою стрічкою шириною 6 мм. 

У верхній частині колодки накладною деталлю розташовано 
малий Державний Герб України, а в нижній – фігурне вушко.  

Медальйон – медаль класичної круглої форми діаметром 35 мм з 
фігурним вушком. 

Колодку за допомогою кільця з'єднано з медальйоном-підвіскою. 
На реверсі медалі розміщено барельєфний портрет академіка 

В.І.Вернадського та лаврову гілку. Портрет по колу охоплює рельєфний 
напис: “НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ”. 

На аверсі медалі по колу  розташовано гілку з лаврового листя та 
вигравіровано порядковий номер відзнаки. Усі зображення рельєфні. 

 
 
 
 

 
 
Т.в.о. головного вченого секретаря  
Національної академії наук України 
                      д.г.-м.н.                                                      В.О.Ємельянов 

 
 
 
 

 
 



 
                                                                                Додаток 3 
                                                        до постанови Президії НАН України  
                                                         від  09.07.2003 р. № 190 

 

 

ОПИС 

свідоцтва лауреата золотої медалі імені В.І.Вернадського 
Національної академії наук України 

 
 

1. Свідоцтво лауреата золотої медалі імені В.І.Вернадського 
Національної академії наук України (далі – свідоцтво) складається з 
обкладинки і вкладного бланку з текстом свідоцтва. 

2. Обкладинка має форму прямокутника розміром 315х112 мм і 
виготовляється з твердого картону, обтягнутого з зовнішнього боку 
темночервоною шевровою шкірою. Всередині обкладинки, у місці її 
згину, закріплено синьо-жовту муарову стрічку для закріплення бланку. 
На лицьовому боці обкладинки тиснений золотом напис: “Свідоцтво 
лауреата золотої медалі імені В.І.Вернадського Національної академії 
наук України”. 

Бланк має форму прямокутника розміром 305-107 мм. На першій 
(лицьовій) сторінці – тиснене зображення золотої медалі імені 
В.І.Вернадського Національної академії наук України. На другій 
сторінці зверху чорною фарбою надруковано текст: “Свідоцтво лауреата 
золотої медалі імені В.І.Вернадського Національної академії наук 
України” та у три рядки під ним текст напису, кому і за які досягнення 
вручається медаль. 

Знизу другої сторінки у два стовпчики чорною фарбою 
надруковано написи: ліворуч – “Президент Національної академії наук 
України академік НАН України”, праворуч – “Головний учений секретар 
Національної академії наук України академік НАН України”, нижче – 
місце для підписів відповідно президента та головного вченого 
секретаря НАН України, номер і дата свідоцтва, які проставляються 
друкарським способом.  

 
 
 
Т.в.о. головного вченого секретаря  
Національної академії наук України 
                      д.г.-м.н.                                                      В.О.Ємельянов 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С В І Д О Ц Т В О 
 
 

лауреата золотої медалі 

імені В.І.Вернадського 

Національної академії наук України 
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СВІДОЦТВО 
 

лауреата золотої медалі 

імені В.І.Вернадського 

Національної академії наук України 

 

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 
Президент Національної академії

наук України 
академік НАН України 

 

Б.Є.Патон

 Перший віце-президент – 
головний учений секретар 

Національної академії наук України 
академік НАН України  

А.П.Шпак
 

 

 

 

№ ___________      „ ____ „ _____________  р. 
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СВІДОЦТВО 
 

лауреата золотої медалі 

імені В.І.Вернадського 

Національної академії 

наук України 

______________________

______________________

______________________

 

 
Президент 

Національної академії наук 
України 

академік НАН України 
 

Б.Є.Патон 
 

       Перший віце-президент – 
      головний учений секретар 
Національної академії наук України 
        академік НАН України 

 
                              А.П.Шпак

 

 

 №  _________    „ _____ „ ____________ р. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВІДОЦТВО 
 

лауреата золотої медалі 

імені В.І.Вернадського 

Національної академії 

наук України 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


