
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

НАКАЗ 

«04» жовтня 2018 р.                  м. Львів                                 № 502-1-10 

 

Про конкурс монографій, 

підручників, навчальних 

посібників та довідкових видань 

 

На виконання ухвал Вченої ради Національного університету 

"Львівська політехніка" від 25 жовтня 2005 р. (протокол № 41) та від 24 

лютого 2009 р. (протокол №20)  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести конкурс монографій, підручників,  навчальних посібників та 

довідкових видань (далі - Конкурс). 

2. Встановити термін проведення першого етапу Конкурсу з 4 жовтня до 

26 жовтня 2018 р, другого етапу – з 29 жовтня до 16 листопада 2018 р. 

3. В.о. головного редактора освітнього студентського тижневика 

«Аудиторія» п. Павлишин Н.І. опублікувати оголошення про Конкурс. 

4. Директорам навчально-наукових інститутів забезпечити проведення 

першого етапу Конкурсу згідно з Положенням про Конкурс монографій, 

підручників, навчальних посібників та довідкових видань Національного 

університету «Львівська політехніка» (Положення додається). 

5. Забезпечити подання вченому секретареві науково-дослідної частини 

(к.341 г.к.) видань (в трьох примірниках), висунутих вченою радою 

навчально-наукового інституту для участі у другому етапі Конкурсу та 

супровідних документів: 



  

 рекомендація вченої ради інституту оформлена у вигляді витягу з 

протоколу засідання вченої ради інституту із вказанням рейтингу 

видань у кожній з номінацій;  

 інформація про авторів (в паперовій формі та на електронну адресу 

yuriy.y.yatchyshyn@lpnu.ua), підписана співавторами друкованої 

праці та директором навчально-наукового інституту, що представляє 

наукове видання на Конкурс):  

o Прізвище, ім’я, по батькові (повністю); 

o науковий ступінь, вчене звання; 

o посада, назва кафедри та інституту; 

o творчий внесок (у відсотках). 

6. Затвердити склад Експертної комісії до 02 листопада 2018 р. з 

урахуванням тематики видань, поданих для участі у Конкурсі. 

7. Голові Експертної комісії до 23 листопада 2017 р. подати рішення 

Експертної комісії про результати Конкурсу на розгляд Вченої ради 

Університету. 

8. Завідувачу канцелярії п.Кукляк Р.М. довести наказ до відома директорів 

навчально-наукових інститутів. 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс монографій,  

підручників, навчальних посібників  

та довідкових видань 
  

 

 

 

 

 

 
Затверджено на засіданні  

Вченої ради університету  

(протокол №20 від 24  лютого 2009 р.)  

зі змінами (наказ Ректора  

№5-2-10 від 18  січня 2012 р.;  

№65-2-10 від 08.10.2012 р.;  

№29-2-10 від 01.10.2013 р.;  

№496-1-10 від 03.10.2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Загальні засади  
  

1.1. Конкурс монографій, підручників, навчальних посібників та довідкових 

видань на здобуття премій Національного університету «Львівська 

політехніка» (далі – Конкурс) проводиться  на  основі ухвали Вченої ради 

університету від 25 жовтня 2005 року (протокол №  41). 

1.2. На Конкурс можуть подаватися монографії, підручники, навчальні 

посібники та довідкові видання (довідники, термінологічні та тлумачні 

словники, альбоми, ювілейні та краєзнавчі видання) працівників 

Львівської політехніки (індивідуальні чи у співавторстві з працівниками 

інших установ та ВНЗ), що відповідають таким вимогам: 

 тематика монографії відповідає актуальним напрямам розвитку 

науки і техніки України; монографія рекомендована до видання 

Вченою радою Львівської політехніки; 

 підручники, навчальні посібники видані з грифом Міністерства освіти і 

науки або за рішенням науково-методичної ради Львівської 

політехніки та довідкові видання; 

 праці видані згідно з вимогами до навчальної (для підручників і 

посібників) або наукової (для монографій) літератури  відповідно до 

державних видавничих стандартів. 

 з моменту видання праці (монографії, підручника, навчального 

посібника або довідкового видання) пройшло не менше ніж 1 рік та не 

більше ніж 5 років; 

 праця (монографія, підручник або навчальний посібник) є завершеним 

виданням. Якщо видання є багатотомним, то на Конкурс 

представляються усі томи. У цьому випадку роком випуску слід 

вважати рік опублікування останнього тому; 

 праця (монографія, підручник, навчальний посібник або довідкове 

видання) видана вперше або перевидана зі значними змінами, 

доповненнями, концептуально оновлена за змістом та оформленням. 

1.3. Друковані видання можуть брати участь у Конкурсі не більше двох разів за 

умови, що вони не були відзначені у попередніх Конкурсах монографій, 

підручників та навчальних посібників на здобуття премій Національного 

університету «Львівська політехніка». 

1.4. Конкурс проводиться у таких номінаціях: 

 «Найкраща монографія»; 

 «Найкращий підручник»  

 «Найкращий навчальний посібник» 

 «Найкраще довідкове видання» 



  

Для заохочення авторів кращих друкованих робіт встановлюються по 

три премії у кожній номінації, які розподіляються між співавторами згідно з 

поданими довідками про творчий внесок:  

 перша –  розміром  у 3 посадових оклади професора, доктора наук; 

 друга – розміром у 2 посадових оклади професора, доктора наук; 

 третя – розміром у 1,5 посадових оклади професора, доктора наук. 

2. Порядок і етапи проведення конкурсу 

2.1. Конкурс оголошується наказом Ректора; повідомлення про початок 

Конкурсу публікується у тижневику  «Аудиторія». 

2.2. Конкурс проводиться  у два етапи.  

Перший етап проводиться у навчально-наукових інститутах та науково-

технічній бібліотеці від 1 до 31 жовтня. Вчені ради інститутів 

розглядають подані на Конкурс монографії, підручники та навчальні 

посібники, а науково-методична рада НТБ – довідкові видання і висувають 

кращі (не більше ніж три у кожній номінації) для участі у другому етапі. З 

метою популяризації Конкурсу рекомендовано вченим радам навчально-

наукових інститутів відзначати авторів книг, які висунуті на другий етап 

Конкурсу.  

Для підвищення фаховості в оцінюванні представлених до конкурсу 

видань вчені ради навчально-наукових інститутів рейтингують видання 

перед рекомендацією їх на ІІ етап Конкурсу. 

Другий етап – всеуніверситетський – проводиться з 1 до 15 листопада. 

2.3. Друковані праці, висунуті вченою радою інституту для участі у другому 

етапі Конкурсу, подаються вченому секретареві науково-дослідної 

частини в трьох примірниках і супроводжуються такими документами: 

 витяг з протоколу засідання вченої ради інституту із вказанням 

рейтингу видань; 

 інформація про авторів, підписана співавторами друкованої праці та 

директором навчально-наукового інституту, що представляє наукове 

видання на Конкурс):  

o Прізвище, ім’я, по батькові (повністю); 

o науковий ступінь, вчене звання; 

o посада, назва кафедри та інституту; 

o творчий внесок (у відсотках). 



  

2.4. Другий етап конкурсу у відповідній номінації проводиться за умови 

висунення не менше 5 друкованих праць. 

2.5. Розгляд праць, поданих на другий етап Конкурсу, здійснює Експертна 

комісія, яка створюється щорічно (за наказом Ректора), з числа 

провідних вчених університету.  

2.6. Комісія розглядає подані документи та таємним голосуванням 

визначається  щодо рейтингу кожної друкованої праці.  

2.7. Першими преміями нагороджуються монографія, підручник, навчальний 

посібник та довідкове видання, які отримали найвищий рейтинг, другою 

і третьою преміями – роботи, які за рейтингом зайняли відповідно другі і 

треті місця. 

2.8. Конкурс проводиться у кожній номінації поетапно, відповідно до 

рейтингу представлених навчально-науковими інститутами друкованих 

праць, а саме: 

 на першому етапі проводиться конкурс серед робіт, рекомендованих 

інститутами на перше місце. Перша премія присуджується роботі, 

яка набрала найбільшу кількість голосів членів Експертної комісії;  

 роботи, які не здобули першу премію, беруть участь у другому етапі 

разом з роботами, рекомендованими інститутами на друге місце. 

Друга премія присуджується роботі, яка набрала найбільшу кількість 

голосів членів Експертної комісії; 

 роботи, які не здобули другу премію, беруть участь у третьому 

етапі разом з роботами, рекомендованими інститутами на третє 

місце. Третя премія присуджується роботі, яка набрала найбільшу 

кількість голосів членів Експертної комісії. 

2.9. Рішення Експертної комісії щодо присудження премій розглядається та 

затверджується на засіданні Вченої ради Університету. 

2.10. Виконання ухвали Вченої ради Університету про підсумки конкурсу 

провадиться на підставі наказу Ректора, а інформація щодо підсумків 

конкурсу публікується у тижневику «Аудиторія». 

2.11. Авторам (колективам авторів) найкращих монографій, підручників, 

навчальних посібників та довідкових видань Національного 

університету «Львівська політехніка» видаються дипломи, які урочисто 

вручаються на конференції трудового колективу (на засіданні Вченої 

ради Університету). 

 


