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ПОЛОЖЕННЯ  

про організацію конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне 

видання, підготовлені в Одеському державному 

університеті внутрішніх справ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Конкурс на кращий підручник, навчальний посібник, методичне 

видання (далі - Конкурс), підготовлені в Одеському державному університеті 

внутрішніх справ (далі - Університет), організовується та проводиться 

відділом організації наукової роботи Університету. 

1.2. Головні цілі Конкурсу: 

- стимулювання видавничої, навчально-методичної та науково-

дослідної діяльності в Університеті; 

- популяризація друкованих видань, підготовлених факультетами, 

кафедрами, відділами, лабораторіями Університету; 

- моніторинг стану видання підручників, навчальних посібників, 

методичних та інших видань в Університеті; 

- моральне стимулювання та матеріальне заохочення авторів видань-

переможців; 

- підвищення якості підготовки і видання підручників, навчальних 

посібників, методичних видань, підготовлених в Університеті за різними 

напрямками. 

1.3. Конкурс проводиться щорічно в терміни, що визначаються цим 

Положенням. 

1.4. Підсумки Конкурсу підбиваються до 10 листопада поточного року. 

Для участі в Конкурсі приймаються опубліковані наукові та навчальні 

видання, авторами яких є працівники Університету. Видання мають бути 

висунуті на Конкурс факультетами, кафедрами, відділами, лабораторією 

Університету, колективами авторів або окремими авторами. 

1.5. Переможцями Конкурсу визнаються видання (їх автори), що 

відповідають концептуальним засадам юридичної освіти та науки України, 

Перспективним планам НДР та НКР МВС України, пріоритетним напрямкам 

протидії злочинності та корупційним проявам, типовим навчальним планам і 

програмам, Пріоритетним темам науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт ВНЗ та НДУ системи МВС України, а також чинним 

державним і визнаним міжнародним видавничим стандартам. 

При визначенні переможців Конкурсу у відповідних номінаціях 

враховуються актуальність, наукове й практичне значення конкурсних 

видань для МВС України та системи правоохоронних і судових органів, їх 
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доступність, видавнича й поліграфічна якість тощо. 

1.6. Конкурс проводиться за такими номінаціями: 

- наукові видання (монографії, наукові розробки, відкриття тощо); 

- підручники; 

- посібники (навчальні, навчально-практичні, наочні, практикуми, 

курси лекцій, хрестоматії та ін.); 

- довідкові видання (словники, довідники, енциклопедичні видання 

тощо); 

- навчально-методичні видання (навчально-методичні комплекси, 

програми навчальних дисциплін тощо); 

- наукові періодичні видання (збірники наукових праць, наукові 

вісники, наукові журнали тощо). 

Перелік номінацій не є вичерпним і може розширюватись за рішенням 

оргкомітету Конкурсу. 

Автори видань-переможців Конкурсу можуть заохочуватися відповідно 

до правил Дисциплінарного статуту ОВС і отримувати грошові премії та 

цінні подарунки. Розміри грошових премій за кожне місце встановлюється 

цим Положенням. 

Видання-переможці Конкурсу за рішенням Вченої ради Університету 

можуть бути рекомендовані для участі в інших регіональних, всеукраїнських 

та міжнародних конкурсах. 

1.7. Організаційну роботу з підготовки й проведення Конкурсу здійснює 

Організаційний комітет (далі - Оргкомітет), який очолює ректор Університету. 

 

2. РОБОТА ОРГКОМІТЕТУ КОНКУРСУ 

 

2.1. Керівним органом Конкурсу є Оргкомітет, який формується з числа 

працівників Університету, найбільш кваліфікованих фахівців Університету та 

співробітників практичних підрозділів правоохоронних органів. Склад 

Оргкомітету затверджується окремим наказом ректора Університету. 

Рішення оргкомітету приймаються колегіально на його засіданнях 

простою більшістю голосів. Засідання вважається правомірним, коли на 

ньому присутні більше половини членів Оргкомітету. 

2.2. Оргкомітет Конкурсу: 

- вносить пропозиції щодо змін і доповнень цього Положення; 

- обирає заступників голови Оргкомітету; 

- визначає порядок проведення Конкурсу відповідно до цього Положення; 

- визначає номінації, за якими підбиваються підсумки Конкурсу; 

- організовує церемонію нагородження переможців Конкурсу. 

2.3. Голова Оргкомітету: 

- керує роботою Оргкомітету й організовує виконання його рішень; 

- може брати участь у роботі Оргкомітету й голосуванні на його 

засіданнях з правом вирішального голосу; 

- проводить церемонію нагородження переможців Конкурсу. 

2.4. Заступник голови Оргкомітету обирається з числа членів 
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Оргкомітету. За відсутності голови Оргкомітету заступник виконує його 

обов'язки. 

2.5. Секретар Оргкомітету призначається з числа членів Оргкомітету й 

веде протоколи засідань, готує необхідну документацію. 

2.6. Оргкомітет Конкурсу оцінює представлені на Конкурс видання, 

забезпечує розгляд і експертну оцінку видань, що надійшли на Конкурс. 

2.7. Члени Оргкомітету беруть участь у засіданнях Оргкомітету та 

виконують окремі доручення на підставі рішень Оргкомітету й розпоряджень 

його голови. 

 

3. ЗАГАЛЬНИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

3.1. Регламент проведення конкурсу складається з наступних етапів: 

- надання видань до оргкомітету Конкурсу; 

- розгляд та оцінка конкурсних робіт; 

- нагородження переможців. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

4.1. Конкурс проводиться щорічно. 

4.2. Порядок проведення Конкурсу встановлюється наказом ректора 

Університету, не пізніше ніж за 1 місяць до моменту закінчення Конкурсу. 

4.3. Участь у Конкурсі на краще видання, як автори конкурсних робіт, 

можуть брати окремі науковці, викладачі, аспіранти, колективи авторів, які 

виконують науково-дослідну, науково-методичну роботи в Університеті. 

4.4. Для участі в Конкурсі до Оргкомітету подаються друковані роботи 

з відповідними матеріалами. 

4.5 Матеріали для участі в Конкурсі подаються щорічно до 30 жовтня 

поточного року до відділу організації наукової роботи. 

4.6. Матеріали для участі в Конкурсі складають: 

4.6.1. Для наукового, навчального та періодичного видання: 

- підписаний керівником кафедри, факультету, відділу, лабораторії 

супровідний лист, в якому розкривається характеристика (зазначається про 

актуальність представленого видання; його наукову новизну; важливість для 

правоохоронної діяльності органів і підрозділів системи МВС України, 

слідчої та судової практики; відповідність державним програмам, планам, 

концепціям; перспективи використання в навчально-виховному процесі ВНЗ 

МВС України тощо) поданого на Конкурс видання; 

- примірник друкованого видання; 

- засвідчені в установленому порядку рецензії, відгуки наукової 

громадськості та преси про видання; 

- анотація, що включає відомості про актуальність видання, його 

наукову новизну й відповідність державним програмам, планам, концепціям; 

перспективи їх використання в діяльності правоохоронних органів і 

навчально-виховному процесі ВНЗ МВС України тощо; 
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- акти впровадження в практичну діяльність, у навчальний процес; 

- відомості про автора (авторів) (прізвище, ім'я, по батькові, дата 

народження, учений ступінь, учене звання, посада, службова адреса); 

- довідка у відсотково-цифровій формі (кількість друкованих аркушів) 

про творчий внесок кожного члена авторського колективу у створення 

висунутого на конкурс видання; 

- копії авторських свідоцтв, патентів на винаходи. 

4.6.2. Для наукового періодичного видання: 

  - заява, підписана ректором Університету, в якій викладаються 

докладні відомості про видання, а саме: назва та вид видання, рік заснування; 

сфера розповсюдження, наукові напрями; періодичність виходу з друку і 

наклад видання; відомості про загальну кількість надрукованих номерів 

(випусків) за рік; нагороди, якими було відзначено видання за будь-якими 

попередніми конкурсами та в яких номінаціях; 

  - копії документів про державну реєстрацію як друкованого видання, 

реєстрацію як фахового видання із зазначенням номера протоколу та дати 

затвердження президією ВАК України, реєстраційні реквізити як 

міжнародного серійного періодичного видання (ISSN); 

  - один примірник двох останніх випусків наукового періодичного 

видання, висунутого до участі в Конкурсі. 

4.7. Подані матеріали учасникам Конкурсу не повертаються. 

4.8. До конкурсу приймаються наукові роботи, які були видані за 

останній навчальний рік (підписані до друку в період з 1 вересня по 

31 серпня навчального року, що передує року проведення Конкурсу). 

4.9. Оргкомітет у місячний термін розглядає подані матеріали, визначає 

номінації і номінантів Конкурсу, дату і порядок проведення урочистої 

церемонії відзначення переможців Конкурсу. 

4.10. Конкурс вважається закінченим після проведення урочистої 

церемонії відзначення переможців Конкурсу. 

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИДАННЯ ПІДРУЧНИКІВ, 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

 

5.1. При оцінці конкурсних видань враховуються актуальність 

представленого видання; його наукова новизна; важливість для 

правоохоронної діяльності органів і підрозділів системи МВС України, 

слідчої та судової практики; відповідність державним програмам, планам, 

концепціям; перспективи використання в навчально-виховному процесі ВНЗ 

МВС України; 

5.2. Оргкомітет визначає якість представленого підручника, посібника, 

методичного або іншого виду видання для забезпечення викладання певної 

навчальної дисципліни за такими критеріями: 

- повнота викладення та якість подання матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни; 

- новизна та переваги в порівнянні з аналогічними виданнями, що 
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використовувалися раніше; 

- відповідність вимогам чинних освітніх стандартів і затверджених 

програм навчальних дисциплін; 

- науковий рівень і популярність серед студентів і викладачів вищих 

навчальних закладів на основі результатів вибіркового анонімного 

анкетування, порядок проведення якого встановлюється окремим наказом 

начальника Університету; 

- наявність опублікованих у фахових виданнях позитивних рецензій, 

підготовлених провідними вченими за певною науковою спеціальністю; 

- глибина змісту, доступність, лаконічність і логічність викладеного 

матеріалу; 

- наявність контрольних питань для визначення повноти засвоєння 

матеріалу; іменних і предметних покажчиків; стислих термінологічних 

словників; завдань для самостійної роботи студентів; малюнків, схем, 

таблиць; а також мультимедійних додатків; 

- якість поліграфічного виконання (якість друку, палітурки тощо); 

- доступність за ціною та накладом. 

 

6. ВІДЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

6.1. За результатами Конкурсу видається наказ ректора Університету 

про заохочення переможців конкурсу. 

6.2. Урочистості щодо відзначення проводяться щорічно під час 

підведення підсумків Конкурсу. 

 

 


