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1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсу
на кращий підручник, навчальний посібник, монографію Військового
інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (далі Конкурс), правила визначення його переможців.
1.2. Конкурс є важливим елементом системи стимулювання навчально-,
науково-методичної роботи викладачів інституту, активізації їх науководослідної діяльності та підвищення професійної майстерності.
1.3. Конкурс проводиться щорічно серед підручників, навчальних
посібників, які отримали практичне застосування в навчальному процесі, а
також монографії з актуальних напрямків розвитку і техніки в номінаціях, що
відповідають циклам підготовки військових фахівців за напрямами:
гуманітарний;
соціально-економічний;
природничо-науковий;
військово-професійний.
1.4. Для заохочення авторів кращих робіт встановлюються три грошові
премії (для працівників ЗСУ за рахунок економії заробітної плати):
перше місце – до 2000 гривень;
друге місце – до 1500 гривень;
третє місце – до 1000 гривень.
2. Мета та завдання Конкурсу
2.1. Метою конкурсу є підвищення якості процесу освітньої діяльності
інституту. підвищення якості навчальних, методичних та наукових праць, що
відповідають вимогам державних освітніх стандартів вищої професійної
освіти у підготовці висококваліфікованих фахівців сучасного рівня, а також
мотивації науково-педагогічного складу до активної видавничої діяльності.
2.2. Основними завданнями Конкурсу є:
активізація методичної роботи науково-педагогічного складу;
поліпшення якості навчальної літератури, що видається в інституті,
підвищення
ефективності
використання
навчально-методичної
літератури в освітньому процесі інституту;
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забезпечення курсантів якісною навчальною літературою;
впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес;
актуалізація педагогічного досвіду;
поширення педагогічних здобутків.
3. Порядок підготовки та проведення Конкурсу
3.1. Для проведення конкурсу, розгляду й оцінки робіт, поданих на
конкурс, щорічно наказом начальника інституту створюється експертна
комісія з числа провідних вчених інституту.
3.2. Організацію проведення конкурсу здійснює заступник начальника
інституту з навчальної роботи (голова експертної комісії) та секретар комісії.
3.3. Конкурс оголошується наказом начальника інституту та доводиться
до факультетів, кафедр, НЦЗІ інституту.
3.4. Право висунення робіт на здобуття премії ВІТІ надається
колективам кафедр, науково-дослідним відділам наукового центру зв'язку та
інформатизації, радам факультетів.
3.5. На конкурс приймаються роботи, які видані науково-педагогічним
складом інституту з 1 січня по 31 грудня кожного року.
3.6. Термін проведення конкурсу з 1 лютого по 1 травня кожного року.
3.7. На конкурс приймаються:
підручники (видання, що містить науково-теоретичні основи та
систематизований виклад дисципліни, який підлягає вивченню, де довідкові
дані не повинні перевищувати 10% загального обсягу);
електронні підручники;
навчальні посібники (навчальне видання, що доповнює або частково
замінює підручник);
електронні навчальні посібники;
монографії (наукове видання у вигляді книги, що містить повне
дослідження однієї проблеми або теми, яке належить одному чи декільком
авторам).
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3.8. Колектив, що представив роботу на здобуття премії не повинен
перевищувати п’яти осіб, у тому числі не більше двох співавторів, які не
працюють в інституті.
3.9. Роботи подаються у встановлені строки і супроводжуються такими
документами:
витяг з протоколу засідання підрозділу про рекомендацію роботи на
здобуття премії;
анотація, яка містить коротку характеристику новизни розробки та її
значення для учбового процесу, наукових досліджень;
довідка про творчий внесок кожного автора роботи (в тому числі у
відсотках) підписана кожним автором;
рецензія провідного фахівця з даного наукового напряму;
основні дані про кожного автора.
3.10. До розгляду не приймаються видання, які:
– раніше вже були удостоєні Державної премії України, Державної
премії іншої країни, премій міністерств України або зайняли призові місця в
попередніх Конкурсах;
– перевидані і вже здобували премію або нагороду інституту.
4. Процедура оцінювання та визначення переможців
4.1. Комісія розглядає всі надіслані рецензії, рекомендації, заяви, що
стосуються як змісту робіт, так і складу авторських колективів.
4.2. Експертна комісія дає загальну навчально-методичну та наукову
оцінку поданим на конкурс роботам і визначаються щодо відбору, за які при
голосуванні було подано більше половини голосів присутніх на засіданні
членів експертної комісії.
4.3. По кожній з робіт (після їх вивчення та експертизи) комісія таємним
голосуванням визначає її рейтинг.
5. Підсумки Конкурсу та нагородження
5.1. Рішення експертної
оформлюється протоколом.

комісії

щодо

визначення

переможців
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5.2. Підсумки конкурсу затверджується наказом начальника інституту з
врученням відповідних дипломів.
5.3. Суми премій розподіляються між співавторами згідно довідки про
творчий внесок кожного з авторів роботи.
5.4. Першою премією нагороджується робота, яка набрала найвищий
рейтинг, другою та третьою – роботи, які за рейтингом зайняли друге і третє
місця. Якщо 2-3 роботи дістали однаковий рейтинг, то, як виняток, можуть
бути присуджені відповідні премії. Якщо більше 3-х робіт набрали рівну
кількість голосів, то проводиться повторне обговорення і голосування.
5.5. Підручники, монографії, навчальні посібники, за які присуджені
премії, передаються на зберігання у бібліотеку інституту, роботи не прийняті
на конкурс, а також ті, яким не присуджені премії, повертаються авторам.
6. Прикінцеві положення
6.1. Положення затверджується вченою радою Інституту і вводиться в
дію наказом начальника інституту.
6.2. Контроль за дотриманням вимог Положення покладається на
заступника начальника інституту з навчальної роботи, начальників
факультетів, начальників (завідувачів) кафедр.
6.3. Зміни і доповнення до положення розглядаються і затверджуються
вченою радою інституту і вводяться в дію наказом начальника інституту.

