
Додаток 1 

до наказу НУЦЗ України 

від  16.03.2016 № 52  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс «Краща монографія» 

Національного університету цивільного захисту України 

 

1. Загальні положення 

Організатором конкурсу «Краща монографія» Національного університету 

цивільного захисту України (далі − Конкурс) є відділ організації науково-

дослідної роботи науково-дослідного центру Національного університету 

цивільного захисту України. 

Конкурс проводиться з метою активізації, оптимізації та популяризації 

наукової діяльності серед наукових та науково-педагогічних працівників 

університету, обміну досвідом щодо підготовки та видання монографій; 

створення умов для комерціалізації перспективних науково-дослідних проектів, 

виявлення та заохочення найбільш талановитих і перспективних науковців-

авторів кращих монографій університету. 

У Конкурсі можуть брати участь як одноосібні так і колективні монографії, 

авторами яких являються авторські творчі колективи науково-педагогічних 

працівників кафедр, ад’юнкти, докторанти (здобувачі), наукові працівники 

науково-дослідних лабораторій та інших підрозділів університету. 

Допускаються до участі монографії у складі авторського колективу яких 

присутні особи сторонніх установ та організацій. 

Переможці Конкурсу мають право брати участь у ньому наступного разу, 

але за умов видання іншої наукової праці. 

2. Подання матеріалів на Конкурс 

До конкурсу допускаються монографії, у яких розкриваються питання в 

межах спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в 

університеті. 

Для реєстрації участі в Конкурсі кожний учасник (авторський колектив) 

подає до відділу організації науково-дослідної роботи науково-дослідного 

центру університету наступні документи: 

1. Заявку (додаток 1). 

2. Анотацію (додаток 2). 

3. Відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, 

вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон). 

4. Витяг з протоколу засідання кафедри (науково-дослідної лабораторії) 

щодо рекомендації до участі монографії у Конкурсі, обґрунтування її наукового 

та практичного значення. 

5. Оригінал монографії (надрукованої в типографії). 

6. Рецензії. 



7. Акти впровадження та інші документи, що демонструють наукову та 

практичну цінність монографії. 

Документи, визначені в пунктах 6-7 не є обов’язковими, а при їх наявності 

мають бути підписані та завірені печаткою. 

Термін подачі конкурсних матеріалів встановлюється наказом ректора 

університету. 

Матеріали, подані із запізненням, до участі в Конкурсі не допускаються та 

Конкурсною комісією не розглядаються. 

Подані на Конкурс монографії не рецензуються. 

3. Процедура аналізу та оцінки монографій 

Якість, наукову та практичну цінність кожної з представлених на Конкурс 

монографій оцінює конкурсна комісія, склад якої визначається наказом ректора 

університету. За необхідністю до комісії можуть залучатись зовнішні експерти 

за напрямом питань, що розкриваються у конкретній монографії. 

Монографії оцінюють за критеріями, наведеними в додатку 3. 

Конкурсна комісія визначає переможців за максимальною сумою набраних 

балів шляхом відкритого голосування. Члени комісії, які є авторами або 

співавторами представленої до Конкурсу монографії, не мають право брати 

участь у голосуванні щодо цієї монографії. 

Конкурсна комісія має право відхиляти монографію від участі у Конкурсі, 

якщо при її оформленні не були дотримані основні вимоги, які пред’являються 

МОН України до наукових видань. 

4. Підведення підсумків Конкурсу 

Підведення підсумків Конкурсу проводиться урочисто з виставкою 

монографій. 

Переможці конкурсу нагороджуються дипломами та грошовими преміями 

за 1, 2 та 3 місця відповідно. 

 

 



Додаток 1 

до Положення про конкурс  

«Краща монографія» НУЦЗ України 

 

 

Заявка 

для участі в конкурсі «Краща монографія» НУЦЗ України 

 

Автор (авторський колектив) в особі __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

представляє для участі в конкурсі монографію: _________________________ 

__________________________________________________________________ 
(назва монографії) 

 

Конкурсні матеріали включають такі документи: 

№ 

з/п 

Документ Кількість 

сторінок 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Відповідальна особа________________________________________________ 

                                      (прізвище, ім’я та по-батькові,  місце роботи, посада) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Телефон ____________________    Е-mail ___________________ 

 

         _____________         ___________________  

               (підпис)                              (ПІБ) 

 

_________________________ 

                       (дата) 



Додаток 2 

до Положення про конкурс  

«Краща монографія» НУЦЗ України 

 

 

Анотація монографії 

Загальна характеристика 

1.  Назва  

2.  Кафедра, підрозділ  

3.  Рік завершення  

4.  Обсяг роботи  

5.  Кількість додатків  

6.  Кількість ілюстрацій  

7.  Кількість формул  

8.  Кількість таблиць  

9.  Кількість джерел літератури  

 

Мета ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Методи проведених досліджень ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Основні результати наукового дослідження (наукові, практичні)__________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Наявність документа про використання наукових результатів (акти 

впровадження) ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

         _____________         ___________________  

               (підпис)                              (ПІБ) 

_________________________ 

                       (дата) 



Додаток 3 

до Положення про конкурс  

«Краща монографія» НУЦЗ України 
 

 

Критерії оцінки монографій 

 

№ 

з/п 
Назва критерію 

Кількість 

балів (1-10) 

Загальна характеристика 

1.  Особистий внесок автора (ів) у розвиток 

інноваційних напрямків науки та освіти 

 

2.  Врахування сучасних досягнень вітчизняної науки   

3.  Врахування сучасних досягнень закордонної науки  

4.  Наявність довідкового матеріалу  

5.  Послідовність викладення матеріалу  

6.  Системність викладення матеріалу  

7.  Повнота та достовірність наведених даних  

8.  Оригінальність у розробці теми в цілому  

9.  Врахування міждисциплінарних зв’язків  

10.  Загальнонаукова значимість  

11.  Логічність викладення матеріалу та обґрунтованість 

висновків 

 

12.  Наявність документів, що засвідчують використання 

наукових результатів роботи у педагогічній та/або 

практичній діяльності (акти впровадження) 

 

Додаткова характеристика 

1.  Тираж (кількість екземплярів) = 3 до 300 екз., 

= 6 від 300 до 500 екз., = 10 більш 500 екз. 

 

2.  Видання (= 5 для центрального видавництва, 

= 4 – крупне регіональне видавництво, 

= 3 – вузівське видавництво, =2 – інші видавництва) 

 

3.  Підтримка монографії науковими фондами, 

програмами, грантами (= 10 – закордонний, 

= 5 – вітчизняний) 

 

4.  Зовнішня рецензія (5 балів за одного доктора наук)  

5.  Внутрішня рецензія (3 бали за одного доктора наук)  

6.  Кількість друкованих аркушів (2 бали за один аркуш)  

7.  Наявність ISBN (= 10 якщо є, = 0 якщо нема)  

 

 


