
Оголошується Конкурс на краще наукове, навчальне та періодичне 

видання в системі МВС України у 2015 році 

 

Наказом МВС України від 10.09.2015 № 1099 оголошено щорічний 

конкурс на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС. 

Базовим вищим навчальним закладом для проведення цьогорічного 

Конкурсу визначено Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ (м. Дніпропетровськ). 

 

Конкурс проводиться за такими номінаціями: 
1. Наукові видання (монографії, наукові розробки, відкриття тощо). 

2. Підручники. 

3. Посібники (навчальні, навчально-практичні, практикуми, 

хрестоматії, тощо). 

4. Довідкові видання (словники, довідники, енциклопедичні видання 

тощо). 

5. Навчально-методичні видання (навчально-методичні комплекси, 

програми навчальних дисциплін, методичні рекомендації тощо). 

6. Наукові періодичні видання (збірники наукових праць, наукові 

вісники, наукові журнали тощо). 

7. Електронні (дидактичні) та мультимедійні видання (АРМ, курси 

лекцій тощо). 

Оформлення документів для участі в Конкурсі має відповідати вимогам 

“Положення про конкурс на краще наукове, навчальне та періодичне видання 

в системі МВС України”, затвердженого наказом МВС України від 

26.01.2008 № 33. 

На Конкурс приймаються видання, опубліковані протягом 2014-2015 

навчального року, авторами яких є працівники органів і підрозділів 

внутрішніх справ. 

Для участі в Конкурсі на адресу академії: м. Київ, площа 

Солом’янська, 1, (каб. 913, Калиновський О.В.) до 1 листопада 2015 року 

необхідно подати такі матеріали: 

Для видань за 1-5 номінаціями: 

- примірник друкованого видання; 

- засвідчені в установленому порядку рецензії, відгуки наукової 

громадськості та публікації у пресі про видання; 

- анотація, що повинна включати відомості про актуальність видання, 

його наукову новизну та відповідність державним програмам, планам, 

концепціям, а також перспективи використання в правоохоронній діяльності 

й освітньому процесі ВНЗ МВС України; 

- відомості про автора (авторів) (прізвище, ім'я, по батькові, рік та 

місяць народження, науковий ступінь, вчене звання, посада, службова 

адреса); 

- довідка у відсотково-цифровій формі (кількість друкованих аркушів) 

про творчий внесок кожного члена авторського колективу у створення 



висунутого на конкурс видання; 

копії авторських свідоцтв, патентів на винаходи. 

Для наукового періодичного видання:  

- заява, підписана керівником органу, установи, організації (засновника 

або співзасновника видання), у якій викладаються докладні відомості про 

видання, а саме: назва та вид видання; рік заснування; сфера 

розповсюдження, наукові напрями; періодичність виходу з друку і наклад 

видання; відомості про загальну кількість надрукованих номерів (випусків) за 

рік; 

- копії документів про державну реєстрацію як друкованого видання, 

реєстрацію як фахового видання із зазначенням номера протоколу та дати 

затвердження, реєстраційні реквізити як міжнародного серійного 

періодичного видання (ISSN); 

- один примірник двох останніх випусків наукового періодичного 

видання, висунутого до участі в Конкурсі. 

Для електронного (дидактичного) або мультимедійного видання: 

- примірник видання на електронному носії; 

- анотація, що включає відомості про актуальність видання, його 

наукову новизну та відповідність державним програмам, планам, 

концепціям; перспективи їх використання в правоохоронній діяльності й 

освітньому процесі ВНЗ МВС України тощо; 

- відомості про автора (авторів) (прізвище, ім'я, по батькові, рік та 

місяць народження, науковий ступінь, вчене звання, посада, службова 

адреса); 

- копії авторських свідоцтв, патентів на винаходи. 

Видання, які раніше були удостоєні інших державних або відомчих 

премій чи відзнак, до участі в Конкурсі не допускаються. 
Відповідно до вимог “Положення про конкурс на краще наукове, 

навчальне та періодичне видання в системі МВС України”, затвердженого 

наказом МВС України від 26.01.2008 № 33 у разі подання конкурсних робіт з 

порушенням вимог оргкомітет Конкурсу відхиляє їх від участі та повертає 

адресату (обов’язково із зазначенням причин відхилення). 
 

Координатори Конкурсу: 
заступник начальника відділу організації науково-дослідної роботи 

НАВС Калиновський Олександр Валерійович (097) 170 35 76, 

e-mail: kalynal98228@ukr.net 

 

науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи 

НАВС Титко Анна Василівна (097) 067 78 76, 

e-mail: avve@i.ua 

 

науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи 

НАВС Ткачук Іванна Дмитрівна (063) 391 65 02, 

e-mail: ivanna.tkachuk.1993@ukr.net 
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