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Положення
про конкурс СНУ ім. В. Даля на здобуття премій
в номінаціях «Кращий підручник», «Кращий навчальний
посібник», «Краща монографія»

1. Конкурс на здобуття премій Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля (далі СНУ ім. В. Даля) проводиться на основі рішення
Вченої ради від 29 січня 2016 року, протокол № 5.
2. Премії присуджуються щорічно рішенням Вченої ради університету за кращі
підручники, навчальні посібники, які отримали громадське визнання і не менше
року використовуються у навчальному процесі, а також монографії з
актуальних напрямків розвитку науки і техніки. Премія присуджується автору
один раз.
3. Для заохочення авторів кращих робіт встановлюються три премії в
номінаціях:




«Кращий підручник» – в розмірі 2 посадових окладів професора;
«Кращий навчальний посібник» – в розмірі посадового окладу
професора;
«Краща монографія» – в розмірі посадового окладу професора.

4. Право висунення робіт на здобуття премії СНУ ім. В. Даля надається Радам
факультетів, інститутів.
5. Організацію проведення конкурсу здійснює проректор з наукової роботи.
6. Роботи, висунуті на здобуття премії СНУ ім. В. Даля, приймаються науководослідною частиною з 1 вересня до 31 жовтня кожного року.
7. Оголошення про конкурс доводиться до всіх кафедр і наукових підрозділів.
8. На конкурс приймаються друковані підручники, навчальні посібники, видані
з грифом МОН України та монографії.

9. Колектив авторів, роботу яких представлено на здобуття премії не повинен
перевищувати 5 осіб, у тому числі не більше 2 співавторів, які не працюють в
університеті; останнє обмеження не стосується співавторів з інших країн.
10. Роботи, рекомендовані на здобуття премії СНУ ім. В. Даля подаються у
встановлені строки і супроводжуються наступними документами (в одному
примірнику):
 витяг в протоколу засідання Ради факультету (інституту) про
рекомендацію роботи на здобуття премії СНУ ім. В. Даля;
 анотація, яка містить коротку характеристику новизни видання та його
значення для навчального процесу, наукових досліджень, економіки та
промисловості, тощо;
 довідка про творчий внесок кожного із співавторів роботи (в тому
числі у відсотках), підписана кожним автором і затверджена деканом
факультету (директором інституту);
 основні дані про кожного автора.
11. До розгляду не приймаються:
 роботи, які опубліковано у завершеному вигляді менш ніж за рік до їх
висунення;
 роботи, які раніше вже були удостоєні Державної премії України, премій
міністерств України;
 роботи, які вже тричі брали участь у конкурсі і не стали переможцями;
 роботи, які перевидано але, які вже здобували премію СНУ ім. В. Даля.
12. Розгляд робіт, які подано на конкурс проводять секції науково-галузевої
ради університету за фаховим спрямуванням.
13. Секції науково-галузевої ради університету дають загальну наукову оцінку
поданим на конкурс роботам і визначаються щодо відбору їх для участі в
конкурсі. Відібраними на конкурс вважаються ті роботи, за яких при
голосуванні було подано більше половини голосів присутніх на засіданні членів
секції. У разі необхідності секція може рекомендувати сторонні організації для
рецензування відібраних робіт.
14. Секції науково-галузевої ради університету розглядають всі надіслані
рецензії, рекомендації, заяви, що стосуються як змісту робіт, так і складу
авторських колективів.
15. По кожній з робіт після їх вивчення та експертизи секціями відкритим
голосуванням приймається рішення щодо подальшої участі роботи у конкурсі.

16. По роботам, які рекомендовані секціями науково-галузевої ради для
подальшої участі у конкурсі, подаються обґрунтовані висновки експертизи до
Президії науково-галузевої ради університету.
17. Президія науково-галузевої ради університету розглядає обґрунтовані
висновки експертизи секцій та шляхом таємного голосування визначає
переможців конкурсу. Премією нагороджується робота, яка набрала найвищий
рейтинг.
Якщо 2-3 роботи дістали однаковий рейтинг, то, як виняток, присуджуються
відповідні премії. Якщо більше 3-х робіт набрали рівну кількість голосів, то
проводиться повторне обговорення і голосування.
18. Рішення Президії науково-галузевої ради університету щодо присудження
премій затверджується на Вченій раді університету, як правило, відкритим
голосуванням.
19. Рішення Вченої ради університету про присудження премій оформлюється і
доводиться до виконання наказом ректора університету, а список осіб, яким
присуджені премії, публікується на сайті університету.
20. Суми премій розподіляються між співавторами згідно довідки про творчий
внесок кожного з авторів роботи.
21. Особам, удостоєним премії СНУ ім. В. Даля, видається відповідний диплом,
який вручається урочисто на засіданні Вченої ради університету.
22. Підручники, монографії, навчальні посібники, за які присуджені премії,
передаються на зберігання у наукову бібліотеку університету; роботи, не
прийняті на конкурс, а також ті, яким не присуджені премії, повертаються
авторам.

