
                              

                                                      Н А К А З 

 

19.07.2022                                        Київ                                           № 6                                                        

                                                                                                                                                                                                                          

                                                        

Про проведення щорічного конкурсу 

на «Краще видання року» 

 

     У зв’язку з підготовкою до заходів, присвячених Всесвітньому дню науки, 

та з метою підтримки творчої активності освітян та вчених, їх заохочення до 

оприлюднення наукових результатів високого рівня в галузі 

фундаментальних й прикладних досліджень, популяризації наукових 

здобутків, зростання престижу наукової видавничої продукції, у тому числі  

художньої 

 

    Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити склад щорічної конкурсної комісії на краще видання року: 

  -віцепрезидент, акад. Ольга Біляєва (голова); 

 - віцепрезидент з освітньої діяльності, акад. Володимир  Вербицький 

(заступник голови); 

 - віцепрезидент з наукової роботи, акад. Юрій Кузнєцов (заступник голови); 

Члени комісії,  академіки: 

- Раду Процюк – перший віцепрезидент; 

- Світлана Бобровник, перший віцепрезидент з суспільних наук; 

- Петро Воробей, віцепрезидент з питань запобігання та протидії корупції; 

- Пилип Говоров, віцепрезидент з технічних наук; 

- Сергій Зябліцев, віцепрезидент з організаційно-методичної  та 

інформаційно-аналітичної діяльності; 

- Володимир Ляхоцький, віцепрезидент з питань регламенту, 

справочинства та архіву; 
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- Юрій Мосенкіс, перший віцепрезидент з міжнародних зв’язків, голова 

Ради молодих вчених; 

- Валентина Мойсеєнко, віцепрезидент з природничих наук, головний 

учений секретар; 

- Віктор Шпак – віцепрезидент з видавничої діяльності. 

 

2. Провести щорічний конкурс на кращу монографію, навчальний посібник, 

підручник, художню літературу, винаходи,  праці молодих вчених тощо у 

період з 15 серпня 2022 року по  31 жовтня 2022 року.  

3. Віцепрезиденту з видавничої діяльності, акад.  Віктору Шпаку: 

3.1 підготувати інформаційний лист щодо проведення конкурсу на краще 

видання року 

                                                 Термін виконання – до 25 липня 2022 року   

 

3.2 розробити зразки дипломів і сертифікатів переможця та лауреата (1-е, 2-е, 

3-є місця) з подальшим тиражуванням у друкарні 

 

                                               Термін виконання – до 30 вересня 2022 року   

 

4. Голові конкурсної комісії, віцепрезиденту, акад. Ользі Біляєвій: 

4.1 удосконалити  проєкт Положення про проведення щорічного конкурсу на 

краще видання 2022 року з подальшим затвердженням його на засіданні 

Президії Академії 

                                               Термін виконання – до 30 вересня 2022 року 

 

4.2 провести 08.11.2022 року засідання конкурсної комісії, визначивши 

лауреатів конкурсу (1-е, 2-е, 3-є місця) на краще видання року з таких 

номінацій: 

- монографії; 

- навчальні посібники; 

- підручники; 

- праці молодих вчених; 

- винаходи; 

- художня література тощо 

з розміщенням його результатів на вебсайті Академії до 25.11.2022 року 

 

5. Головному бухгалтеру Марії Никончук вести контроль за надходженням 

на розрахунковий рахунок Академії організаційних внесків (у розмірі 300,00 

грн), передбачивши витрати на виготовлення дипломів  і сертифікатів 
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                                                                  Термін виконання – до завершення конкурсу 

 

6. Керівнику Апарату Президії Тетяні Товалович: 

6.1 розіслати інформаційний лист щодо проведення конкурсу у провідні 

заклади вищої освіти України  

                                                  Термін виконання – до 20 серпня 2022 року   

 

6.2 забезпечити розміщення інформаційного листа на вебсайті Академії 

 

                                                  Термін виконання – до 01 серпня 2022 року   

 

6.3 організувати розсилку дипломів та сертифікатів лауреатам конкурсу через 

Нову пошту за рахунок отримувачів 

                                              Термін виконання – до 20 грудня 2022 року   

 

6.4 даний наказ розмістити на вебсайті Академії та довести до відома 

зацікавлених осіб 

                                                  Термін виконання – до 01 серпня 2022 року   

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

віцепрезидента, акад. Раду Процюка               

     

  Президент                                                             Станіслав ТАБАЧНІКОВ 

                                             
    

З наказом  ознайомлені: 

 

                     


