І. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсу
навчальної літератури для студентів Вінницького національного
технічного університету (далі - Конкурс), його організаційне та методичне
забезпечення, порядок участі та підбиття підсумків.
1.2. Основними завданнями Конкурсу є:
 активізація методичної роботи професорсько-викладацького
складу;
 поліпшення якості навчальної літератури, що видається у ВНТУ;
 підвищення ефективності використання навчально-методичної
літератури в освітньому процесі університету;
 забезпечення студентів всіх спеціальностей ВНТУ якісної
навчальною літературою.
1.3. Конкурс організовує та проводить згідно з цим Положенням комісія
Методичної ради ВНТУ з аналізу якості підготовленої до друку навчальної
літератури.
1.4. До повноважень комісії Методичної ради ВНТУ з аналізу якості
підготовленої до друку навчальної літератури як організатора конкурсу
належать:
 поширення інформації, яка стосується проведення конкурсу;
 формування пропозицій щодо персонального складу конкурсної
комісій та забезпечення належних умов для її роботи;
 зберігання документації, що стосується конкурсу;
 аналіз результатів конкурсу;
 опрацювання зауважень та пропозицій щодо проведення
конкурсу;
 оприлюднення результатів конкурсу.
1.5. Конкурс проводиться один раз на два роки.
1.6. Конкурс оголошується наказом ректора університету. При оголошенні
конкурсу в наказі зазначаються:
— роки видання та впровадження в освітній процес навчальної
літератури, яка може брати участь в конкурсі;
— терміни проведення конкурсу;
— порядок проведення конкурсу;
— склад конкурсної комісії.
1.7. Конкурс проводиться в три тури:
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перший – кафедральний;
другий – факультетський (інститутський);
третій – університетський.
2. Організація конкурсу
Доведення до професорсько-викладацького складу наказу про
оголошення конкурсу та Положення про конкурс покладається на
навчально-методичний відділ ВНТУ.
На засіданні кафедри розглядається видана і впроваджена в освітній
процес навчальна література. Підручник, навчальний посібник,
лабораторний практикум, збірник задач тощо, що посів перше місце,
подається разом із витягом з протоколу засідання кафедри до
методичної комісії факультету (інституту).
Методична комісія факультету (інституту) вирішує питання про
присудження одного першого місця навчальній літературі, поданій
на конкурс. Рішення затверджується Вченою радою факультету
(інституту). До конкурсної комісії університету подається примірник
навчальної літератури з рішенням Вченої ради факультету
(інституту).
Конкурсна комісія університету вирішує питання про надання
навчальній літературі першого, другого та третього місць в конкурсі.
Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який
підписують голова та всі її члени, та передається на затвердження
Методичної ради університету.
3. Критерії оцінювання навчальної літератури
— відповідність навчальному плану і програмі дисципліни;
— рівень публікації та масштаб застосування навчальної літератури:
• всеукраїнський (міжуніверситетський);
• університетський (ВНТУ);
• у масштабах факультету (інституту);
• кафедральний (у рамках однієї або декількох дисциплін);
— науково-професійний рівень авторів або авторського колективу
підручників та посібників (міжнародний, міжуніверситетський,
університетський) – наявність наукових ступенів, учених звань;
— науково-методичний рівень:
• підручник – обов’язково, хоча б один із співавторів із
науковим ступенем доктора наук;
• посібник – автори з науковим ступенем доктора або
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кандидата наук;
— розміщення у репозитарії ВНТУ або в навчальному репозиторії
системи JetIQ;
— наявність елементів дослідницького характеру;
— оригінальність та новизна змісту;
— використання нових форм, методик та технологій навчання з
метою активізації пізнавальної діяльності студентів;
— відповідність організації навчального процесу за модульнорейтинговою системою;
— організація самостійної роботи студентів;
— гриф видання:
• підручник, коефіцієнт – 1,4;
• серія
навчальних
посібників
(колектив
авторів
міжуніверситетський), коефіцієнт – 1,3;
• серія навчальних посібників (автори ВНТУ), коефіцієнт – 1,2;
• навчальний посібник (колектив авторів міжуніверситетський),
коефіцієнт – 1,1;
• навчальний посібник (автори ВНТУ), коефіцієнт – 1.
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4. Підсумки конкурсу
Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який
підписують голова та всі її члени, та передається на затвердження
Методичної ради університету.
Підсумки конкурсу затверджуються наказом ректора із зазначенням
прізвищ переможців та видів заохочення.
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