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ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс на краще книжкове видання НАН України 

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Конкурс на краще книжкове видання НАН України (далі – 

Конкурс) проводиться раз на рік починаючи з 2016 року. 

1.2. Конкурсну комісію складають члени НВР НАН України. 

Головою конкурсної комісії є голова НВР НАН України, секретарем 

конкурсної комісії – учений секретар НВР НАН України. 

1.3. На конкурс номінуються книжкові видання, авторами, 

співавторами або відповідальними редакторами яких є працівники НАН 

України. 

1.4. До участі у Конкурсі допускаються видання (незалежно від 

тематичного спрямування), які вийшли під грифом Національної академії 

наук України протягом останніх трьох календарних років до року проведення 

Конкурсу. 

1.5. Книжкові видання подаються у чотирьох номінаціях: 

1) монографічні; 2) довідкові; 3) навчальні; 4) науково-популярні. Кожна 

номінація визначається окремо за напрямами наук (фізико-математичні і 

технічні, хіміко-біологічні, суспільно-гуманітарні). 

1.6. Періодичні видання та збірники наукових праць на Конкурс не 

приймаються; багатотомні видання можуть бути подані тільки повністю 

після завершення їх випуску. 

1.7. Видання може бути номіноване на Конкурс лише один раз. 

1.8. Видання, відзначені дипломами Конкурсу, формують 

виставковий фонд НАН України. Інші видання, подані на Конкурс, 

повертаються заявникам. 

 

2. Подання робіт на Конкурс 

2.1. Право подання видань на Конкурс належить видавцю 

(видавничій організації – видавництвам НАН України, вітчизняним та 

зарубіжним видавництвам, науковим установам НАН України). 

2.2. Роботи на Конкурс подаються з 01 лютого до 01 березня року 

проведення Конкурсу секретарю конкурсної комісії. 

2.3. Для участі у Конкурсі заявник повинен надати: 

– заявку-анкету видання (додається); 

– два примірники видання; 



– витяг з протоколу засідання вченої ради наукової установи НАН 

України, де працює автор (авторський колектив, відповідальний редактор), з 

відповідною рекомендацією щодо подання на Конкурс; 

– дві сторонні рецензії на видання. 

 

3. Порядок розгляду заявок та затвердження результатів Конкурсу 

3.1. До розгляду приймаються тільки заявки з повним пакетом 

документів відповідно до п.2.3 цього Положення. 

3.3. При оцінюванні книжкових видань, що подані на Конкурс, члени 

конкурсної комісії повинні врахувати: 

– змістовний аспект видання, підготовку науково-довідкового 

апарату; 

– загальнонаукову та професійну значущість видання; 

– редакційно-видавничу підготовку видання; 

– підготовку ілюстративного матеріалу; 

– оригінальність дизайнерського рішення та відповідність художнього 

рішення змісту, читацькому та цільовому призначенню видання; 

– якість поліграфічного виконання. 

3.4. Кожен член конкурсної комісії, опрацьовуючи номіновані 

видання, заповнює та підписує лист для голосування. При цьому член 

конкурсної комісії не має права голосувати за видання, подані установою, де 

він працює, або за видання, де він є членом авторського колективу. 

3.5. Конкурсна комісія на підставі листів для голосування ухвалює 

таємним або відкритим голосуванням остаточне рішення щодо результатів 

Конкурсу й оформлює його відповідним протоколом, затвердженим головою 

конкурсної комісії. 

3.6. По результатах роботи конкурсна комісія присуджує в кожній 

номінації два дипломи: диплом переможця та диплом лауреата. 

3.7. У випадку виникнення потреби у додаткових консультаціях 

конкурсна комісія може залучати до роботи сторонніх експертів (без права 

голосу). 

 

4. Нагородження переможців Конкурсу 

 

4.1. Диплом переможця та диплом лауреата у кожній з чотирьох 

номінацій одержують видавці. 

4.2. Наукова установа НАН України, у якій підготовлено видання-

переможець (або лауреат) Конкурсу одержує відповідне свідоцтво. 

4.3. Дипломи та свідоцтва підписують президент НАН України та 

голова Науково-видавничої ради НАН України. 

 

 


