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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

У зв‘язку з тим, що Міністерство освіти і науки України скасувало 

грифи МОН для підручників та навчальних посібників (лист МОН від 

31.10.14 р. та закон України № 32 «Про повну вищу освіту» від 1 липня 2014 

р. № 1556-VII, ч. 1 і 2 ст. 32), гриф для підручників і навчальних посібників в 

університетах встановлює Вчена рада.     

В НТУ «ХПІ» щорічно видається 7–10 підручників та 15–20 

навчальних посібників з грифом Вченої ради НТУ «ХПІ». З метою оцінки 

стану, якості та рівня навчально-методичної літератури НТУ «ХПІ», виданої 

у попередньому році, а також активізації підготовки та видання підручників, 

навчальних посібників, включених у Програму «Підручник», організовано 

конкурс на кращій підручник та навчальний посібник з грифом Вченої ради. 

1. Термін проведення конкурсу:  

з 10 квітня по 10 травня кожного року. 

2. Подання матеріалів на конкурс: 

у десятиденний строк, тобто з 10 до 25 квітня до методичного відділу 

університету подаються виданий підручник або навчальний посібник з 

грифом вченої ради НТУ «ХПІ»; заявка на участь у конкурсі у довільній  

формі за підписом завідувача кафедри на ім’я начальника методичного 

відділу. Методичний відділ оголошує конкурс на сайті університету. 

3. Проведення конкурсу  

Для проведення конкурсу наказом по університету призначається 

конкурсна комісія, яка вивчає і оцінює подані підручники та навчальні 

посібники, встановлює місця − визначає переможців конкурсу. Для 

підручників встановлюються: І, ІІ та ІІІ місце. Для навчальних посібників: 

одне перше, два других і два третіх місць. 

4. Підбиття підсумків 

До початку розгляду навчально-методичної літератури комісія ухвалює 

процедуру вироблення рішення про розподіл місць, критерії, за якими будуть 



визначатися переможці. Після обговорення і голосування комісія ухвалює 

розподіл місць, визначає переможців.  

5. Визначення переможців конкурсу 

Переможцями конкурсу вважаються: автори, книги яких написані на 

високому науковому, методологічному та методичному рівні; для 

підручників і навчальних посібників важливим чинником є відповідність 

змісту програмі дисципліни, що викладається, методичним вимогам, наукова 

новизна, доступність мови і стілю; відсутність неточностей і помилок.   

6. Склад конкурсної комісії, підбиття підсумків конкурсу 

затверджується наказом ректора. 
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