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ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ВИДАННЯ  

ПІДРУЧНИКІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ В  

УКРАЇНСЬКІЙ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ АКАДЕМІЇ  
 

Положення розроблене на основі законів України “Про вищу освіту” 

[1], “Про видавничу справу” [2] та з урахуванням Державних стандартів 

України, а також міждержавних стандартів – “Видання. Основні види. Терміни 

та визначення” [3], «Видання. Вихідні відомості» [4], «Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» [5], 

«Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень  українською мовою. 

Загальні вимоги та правила» [6].  Використані матеріали з “Методичних 

рекомендацій щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних 

посібників для вищих навчальних закладів” [7],  “Положення про підготовку 

навчальних видань та електронних засобів навчального призначення” [8], Лист 

МОН України від 15.08.2018 р. № 1/11-8681 р. “Рекомендації  щодо  

запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах” [9]. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Підручники та навчальні посібники – основні книги для освітньої 

діяльності здобувачів освіти. Навчальне видання – видання, що містить 

систематизовані відомості наукового або прикладного характеру, викладені у 

зручній для вивчення й викладання формі.   

Підручник – навчальне видання, що містить у повному обсязі 

систематизований виклад навчальної дисципліни, відповідає навчальній 

програмі дисципліни та офіційно затверджене як такий вид видання.  

Навчальний посібник – навчальне видання, доповнює або частково  

замінює підручник та офіційно затверджене як такий вид видання (навчально-

методичний посібник, навчальний наочний посібник, хрестоматія, практикум). 

Навчально-методичний посібник –  навчальний посібник, основним змістом 

якого є методика викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або 

методика щодо розвитку та виховання особистості. Навчальний наочний 

посібник – навчальний посібник, основним змістом якого є зображення, що 

унаочнюють предмет навчальної дисципліни. Хрестоматія – навчальний 
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посібник, що містить літературно-художні, історичні, музичні ті інші твори чи 

уривки з них,  які є предметом вивчення у навчальній дисципліні. Практикум – 

навчальний посібник, що містить сукупність практичних завдань і (або)вправ із 

певної навчальної дисципліни, які сприяють засвоєнню набутих знань, умінь та 

навичок.  

При створенні рукописів необхідно враховувати наступне: 

- навчальні книги повинні мати високий науково-методичний рівень, 

містити необхідний довідковий матеріал; 

- підручники та навчальні посібники мають бути написані в 

доступній формі, навчальний матеріал має бути пов’язаний з практичними 

завданнями, в книзі повинні просліджуватися тісні міжпредметні зв’язки. 

 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ КНИГИ 

 

Структура підручників та навчальних посібників: 

- зміст (перелік розділів); 

- вступ (або передмова); 

- основний текст; 

- питання (тести) для самоконтролю; 

- обов'язкові та додаткові задачі, приклади; 

- приклади розв’язання задач і завдань для самостійної роботи; 

- довідково-інформаційні дані для розв’язання задач: таблиці, схеми тощо 

(за необхідністю); 

- апарат для орієнтації в матеріалах книги (предметний, іменний 

покажчики). 

 

2.1. Зміст 

Зміст – це перелік заголовків рубрик у книзі. Заголовки змісту повинні 

точно повторювати заголовки у тексті. Скорочувати заголовки у змісті або 

давати їх в іншій редакції порівняно із заголовками у тексті не дозволяється. 

До змісту, як правило, необхідно включати всі заголовки рукопису, за 

винятком підзаголовків, розташованих у підбір з текстом. 

Позначення ступенів прийнятої рубрикації (“частина”, “розділ”, 

“параграф” та їхні порядкові номери) пишуться в один рядок з відповідними 

заголовками і відділяються від них крапкою. 

Всі заголовки у змісті починаються з прописної літери без крапки на 

кінці. Останнє слово кожного заголовка з’єднують крапками з відповідним 

номером сторінки у правому стовпчику змісту. 

 

2.2. Вступ (передмова) 

Вступ (передмова) у навчальній книзі повинен відповідати таким 

основним вимогам: характеризувати роль та значення дисципліни (виду занять) 

у підготовці фахівця, показувати місце даного курсу (його частин) серед інших 

дисциплін, містити формулювання основних задач, що стоять перед здобувачем 

освіти при вивченні навчальної дисципліни. Обсяг передмови – 0,1-0,2 авт.арк. 
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2.3. Основний текст 

Основний текст підручника (навчального посібника) – це дидактично та 

методично оброблений  і систематизований автором навчальний матеріал. 

Викладання матеріалу в навчальній книзі повинно відрізнятися 

об’єктивністю, науковістю та чіткою логічною послідовністю. Композиція 

підручника, подання термінів, прийоми введення до тексту нових понять, 

використання засобів наочності повинне бути направлене на те, щоб передати 

здобувачеві освіти певну інформацію, навчити його самостійно користуватися 

книгою, захопити його, викликати інтерес до предмета, що вивчається. 

 

2.4. Питання, тести, задачі, завдання 

Питання та завдання (для самоперевірки та контролю засвоєння знань) у 

навчальній книзі дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання 

здобувачем освіти навчального матеріалу у процесі самостійної роботи. Такі 

контрольні питання та завдання, що розміщуються наприкінці кожної 

структурної частини книги (глави, параграфа), мають сприяти формуванню 

практичних прийомів і навичок логічного мислення. 

Необхідно пам’ятати, що методично вірно поставлені питання та 

завдання є запорукою того, що процес засвоєння знань у ході самостійної 

роботи з книгою приведе до їх практичного застосування. У ході виконання 

контрольних завдань бажано передбачити використання обчислювальної 

техніки, аудіовізуальних засобів навчання, забезпечити умови обов’язкового 

використання нормативної та довідкової літератури. 

Під час написання навчальних книг необхідно орієнтувати здобувача 

освіти на активну пізнавальну діяльність, самостійну творчу працю та вміння 

розв’язувати задачі. У кожному підручнику, посібнику мають бути приклади, 

питання, задачі. 

 

2.5. Ілюстрація у навчальній книзі 

Вибір виду ілюстрацій залежить від мети, яку ставить перед собою автор. 

Можна сформулювати такі загальні рекомендації авторам з ілюстрування 

навчальних книг: 

- ілюстрації мають використовуватися тільки у тих випадках, коли вони 

розкривають, пояснюють або доповнюють інформацію, що міститься у книзі. 

Наявність їх дозволяє авторам передати більш чітко, точно та образно 

програмні матеріали, що викладаються; 

- вигляд ілюстрацій має відповідати ступеню підготовленості здобувачів 

освіти. Так, у підручниках для здобувачів освіти молодших курсів ілюстрації 

мають відрізнятися більшою образністю, ніж ілюстрації для здобувачів освіти 

старших курсів, які можуть вільно читати креслення та складні схеми; 

- під час підготовки ілюстрацій слід враховувати можливості відтворення 

їх типографією та інші фактори. Ось чому на цьому етапі важливою є спільна 

робота автора та редактора. Автор повинен чітко уявляти, як буде виглядати 

майбутнє видання; 
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- ілюстрації у вигляді схем не повинні повторювати матеріалу основного 

тексту або містити зайву інформацію, що відволікає читача від засвоєння теми; 

- подані в підручниках та посібниках технічні креслення, що пояснюють 

устрій та принципи роботи машин, їх механізмів та вузлів, не повинні містити 

малозначущих подробиць; 

- однотипні ілюстрації у підручнику мають бути виконані однією 

технікою; 

- при поданні статистичних даних доцільно використовувати графіки та 

діаграми, які є ефективним засобом передачі інформації між величинами і 

явищами, що вивчаються; 

- доцільно використовувати кольорові ілюстрації, які не тільки 

збагачують інформацію, а й акцентують увагу читачів на основних ідеях 

ілюстрованого матеріалу. 

 

2.6. Бібліографічний опис 

У підручниках (навчальних посібниках) мають бути приведені джерела, з 

яких отримано фактичний матеріал, що вказуються у відповідних посиланнях 

та у бібліографічному списку. 

У підручниках (посібниках) необхідно використовувати лише дані, 

допущені до опублікування у відкритому друці. 

У розділі “Бібліографічний список” підручника (посібника) необхідно 

вказати основну використану та рекомендовану літературу для поглибленого 

вивчення курсу. 

Бібліографічний опис складається відповідно вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1-

2006 або ДСТУ 8302-2015 [5]. 

Основними елементами бібліографічного опису є прізвище автора, назва 

твору, місце випуску, назва видавництва, рік випуску, кількість сторінок. 

Бібліографічні посилання необхідно давати на останнє видання даного твору 

або зібрання творів. 

 

2.7.  Покажчики 

Покажчики мають стати обов’язковим структурним елементом 

підручників та навчальних посібників. Вони полегшують користування книгою. 

До предметного покажчика необхідно включати основні терміни і поняття, що 

зустрічаються у книзі, а до іменного – прізвища та ініціали тих осіб, відомості 

про яких можна знайти в книзі. Поруч з терміном у предметному покажчику 

або прізвищем у іменному покажчику через кому проставляються номери 

сторінок, на яких цей термін або прізвище зустрічаються. 

Терміни у предметному покажчику та прізвища в іменному покажчику 

пишуться в один стовпчик та розташовуються строго в алфавітному порядку. 

Групу термінів або прізвищ, що починаються з однієї літери, відділяють 

від наступної групи пробілом. 
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2.8. Додатки 

Додатки є важливим засобом збагачення змісту навчальної книги. У 

вигляді додатків доцільно давати різні матеріали, що доповнюють або 

ілюструють основний текст. Додатки за своїм характером та змістом повинні 

стосуватися всієї книги в цілому або її окремих частин, а не окремих часткових  

питань. Не допускається включати додатки, що не мають безпосереднього 

відношення до теми книги. 

 

2.9. Правила цитування 

Цитування має використовуватися у всіх випадках, коли в роботі 

використовуються дані, взяті зі сторонніх джерел, а не отримані або створені 

безпосередньо автором. Порушення вказаних нижче правил і їх недотримання 

має розцінюватися як плагіат: 

- якщо думка автора наводиться дослівно, то її слід взяти в лапки; 

- якщо цитується великий уривок тексту, то він може не братися в лапки, 

натомість – виділяється або відбивається від решти тексту певним способом 

(набирається іншим кеглем, шрифтом, накресленням, відбивається від 

основного тексту більшими абзацними відступами тощо); 

- допускається скорочення цитати, яке не веде до викривлення думки 

автора. Місце скорочення має бути відзначене в цитаті квадратними дужками з 

трьома крапками всередині; 

- допускається перефразування цитати, зміна словоформ чи відмінків 

певних слів. В такому разі, цитата в лапки не береться, але в квадратних дужках 

обов'язково ставиться посилання на джерело (його порядковий номер у списку 

використаної літератури, який додається до роботи); 

- в списку використаної літератури завжди слід вказувати навіть ті 

джерела, які використовувалися під час підготовки роботи і вивчення теми, 

навіть якщо прямих посилань чи цитувань цих джерел в роботі нема. 

3. ОБСЯГ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ 

Обсяг навчальної книги визначається в авторських аркушах. 

Авторським аркушем називається одиниця обсягу літературного твору, 

що дорівнює 40 тис. друкованих знаків. Друкованими знаками вважаються всі 

видимі друковані знаки (літери, розділові знаки, цифри тощо) та кожен пробіл 

між словами. 

У практичній роботі на попередньому етапі автор може брати за один 

авторський аркуш 22 сторінки комп’ютерного тексту, надрукованого через 1,5 

інтервали (або 15 сторінок через 1 інтервал) шрифтом Times New Roman № 14 

на стандартному аркуші формату А4. 

Обсяг підручників та навчальних посібників повинен визначатися 

кількістю годин за навчальним планом, що відводиться на вивчення 

дисципліни, реальним бюджетом часу здобувача освіти для самостійного 

вивчення навчального матеріалу та продуктивністю засвоєння інформації 

здобувачем освіти. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Обсяг навчального видання рекомендується визначати за формулою: 

V = 0,14×К×Т, 

де V - обсяг підручника (навчального посібника) в авторських аркушах; 

К - коефіцієнт виду видання: 

для підручника К =1, а для навчального посібника 0,5≤ К ≤ 0,9. 

Для навчального посібника величина К визначається тією часткою 

навчальної програми, яку замінює або доповнює навчальний посібник. 

Наприклад, автори  планують написати навчальний посібник, який на 

їхню думку, буде замінювати приблизно 50% існуючого підручника. У цьому 

випадку К=0,5. Якщо підручника немає, а автори створюють навчальний 

посібник, що забезпечує 70% програми, то К = 0,7 і т.д. 

0,14 /авт.арк./год/ - коефіцієнт, що враховує продуктивність засвоєння 1 

авт. арк. навчальної інформації здобувачем освіти за одну годину самостійної 

роботи з літературою, розв’язання задач, прикладів тощо. 

T – загальна кількість годин у навчальному плані, відведених на 

дисципліну.  

При наявності підручників з дисципліни навчальні посібники слід 

випускати для доповнення або заміни на основі нових методичних підходів 

будь-якої частини підручника, не допускаючи його дублювання. 

Підготовка та випуск навчальних книг, які орієнтовані на активізацію 

самостійної творчої роботи здобувача освіти, на формування професійно 

значущих умінь дозволяють створити необхідні умови для успішної навчальної 

діяльності. 

При наявності підручників з дисципліни навчальні посібники слід 

випускати для доповнення або заміни на основі нових методичних підходів 

будь-якої частини підручника, не допускаючи його дублювання. 

 

4. ЯКІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ 

 

Якість навчальних видань забезпечується комплексом показників: 

- методично грамотною побудовою навчального видання; 

- чітким стилем викладання навчального матеріалу, який включає 

простоту, структурованість, систематичність і послідовність викладання, 

чіткість визначень і застосування загально прийнятої термінології, виділення 

ключових позицій тексту та висновків, дотримання норм сучасної української 

мови; 

- відповідністю навчального матеріалу останнім досягненням науки і 

виробництва; 

- точністю, достовірністю і обґрунтованістю навчального матеріалу. 

Якість навчальних видань повинна гарантуватися високим рівнем вимог 

до рецензування підготовленого навчального матеріалу, попереднім його 

обговоренням на засіданні кафедри. 

Відповідальність несуть: 

Автор – за якість підготовки рукопису, не допущення випадків плагіату в 

роботі та відповідність рукопису всім встановленим вимогам. 
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Кафедра (завідувач кафедри) – за попередній розгляд змісту підручника 

чи навчального посібника, науково-методичний рівень, підбір експерта.  

Експерт – за якість проведення експертного оцінювання рукопису та 

обґрунтованість рішення щодо надання / ненадання рекомендації до його 

видання (критерії експертного оцінювання наведені у Додатку Ж). В разі 

виявлення факту недоброякісної перевірки рукописів експерт буде притягнутий 

до відповідальності, як за неякісне виконання (або невиконання) роботи, 

пов’язаної безпосередньо з виконанням своїх професійних обов’язків, що буде 

враховано під час укладання контракту на наступний термін. Також може бути 

застосовано стягнення відповідно до законодавства. 

 

4.1. Рецензування рукописів 

Рецензент на основі глибокого аналізу рукопису повинен надати 

розгорнутий мотивований висновок про якість навчального видання та 

придатність його до опублікування. В рецензії повинно бути відображено: 

- актуальність підготовленого навчального видання, переваги над 

існуючими виданнями та доцільність його видання;  

- відповідність навчальній (робочій навчальній) програмі дисципліни; 

- відповідність назви рукопису його змісту; 

- науково-теоретичний рівень навчального матеріалу; 

- наявність чи відсутність  академічного плагіату навчальних книг інших 

авторів, відомих рецензенту; 

- наявність у тексті рукопису помилок чи невідповідної термінології (із 

зазначенням сторінки, рисунка, таблиці тощо); 

- аналіз бібліографічного списку джерел інформації і посилань; 

- відповідність ілюстративного матеріалу змісту та доцільність його 

використання; 

- використання загально прийнятої української термінології, включаючи 

спеціальну для даної дисципліни; 

- науково-методична цінність та практична спрямованість навчального 

видання; 

- висновок про можливість рекомендації рукопису до видання. 

Зауваження рецензента повинні бути конкретними, принциповими, чітко 

сформульованими, обґрунтованими та спрямованими на вдосконалення 

науково-методичного рівня навчального видання. 
 

4.2. Аналіз рукопису на наявність плагіату 

У відповідності до Закону «Про авторське право і суміжні права», 

Цивільного кодексу України, Кримінального кодексу України, кодексу України 

про адміністративні правопорушення, автор (автори) несуть повну 

відповідальність за наявність у поданих рукописах плагіату. 

Перевірка рукопису на наявність плагіату проводиться експертами 

Наукової бібліотеки УІПА. 

Автор може самостійно одержати довідку у відповідних сертифікованих 

організаціях про відсутність плагіату в рукописі його навчальної книги і додати 

її до комплекту документів. 
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5. ПРОЦЕДУРА СХВАЛЕННЯ ДО ВИДАННЯ ВЧЕНОЮ РАДОЮ УІПА 

 

Процедура визначає систему організаційної та науково-методичної роботи 

Української інженерно-педагогічної академії щодо оцінки науково-методичного 

рівня навчальних видань, офіційного підтвердження доцільності їх використання у 

навчально-виховному процесі. Вона ґрунтується на положеннях і нормах Законів 

України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про видавничу справу", "Про наукову і 

науково-технічну експертизу", "Про авторське право і суміжні права" та інших 

нормативно-правових актах щодо науково-методичного забезпечення системи 

освіти України. 

Офіційне визнання відповідності навчальної літератури вимогам державних 

стандартів освіти, робочих навчальних програм, інших нормативних документів, 

що регламентують зміст освіти, реалізується через процедуру схвалення до 

видання Вченою радою УІПА. 

Схвалення до видання Вченою радою УІПА надається таким 

навчальним виданням: 

- підручникам – навчальним виданням, які систематизовано відтворюють 

зміст навчальної дисципліни відповідно до офіційно затвердженої робочої 

навчальної програми; 

- навчальним посібникам – навчальним виданням, які доповнюють або 

частково замінюють підручник у викладі навчального матеріалу з певної 

дисципліни. 

За умови позитивного висновку експерта Вчена рада Української 

інженерно-педагогічної академії своїм рішенням надає дозвіл на використання 

навчальної літератури у закладі вищої освіти із записом «Схвалено до видання 

Вченою радою Української інженерно-педагогічної академії». 

Текст запису містить також таку інформацію про призначення 

навчального видання: вид навчального видання, адресацію використання (тип 

закладу освіти відповідно до рівня освіти, галузь знань або спеціальність). Він 

зазначається на титульному аркуші під назвою навчального видання.  

На звороті титульного аркуша вказують номер і дату протоколу 

засідання Вченої ради, на якому було прийняте рішення про схвалення до 

видання та надання дозволу на використання навчального видання в УІПА.  

 

6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ПРОХОДЖЕННЯ РУКОПИСУ 

ПІДРУЧНИКА ЧИ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА ДЛЯ СХВАЛЕННЯ 

ВЧЕНОЮ РАДОЮ УІПА 

 

Порядок подання та проходження рукопису підручника чи навчального 

посібника для схвалення Вченою радою УІПА такий: 

1) рукопис підручника (навчального посібника) в електронному вигляді 

подається до Наукової бібліотеки УІПА, яка здійснює перевірку авторського 

тексту на плагіат, редагування титульних сторінок та уточнення оформлення 

переліку джерел наукової інформації;  
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2) завідувач кафедри обирає (призначає) експерта з числа досвідчених 

викладачів кафедри або інших кафедр (за згодою). У подальшому, завданнями 

експерта є такі: експертиза рукопису підручника (навчального посібника) за 

визначеними критеріями; оформлення експертного висновку з формулюванням 

«рекомендувати до видання», «доопрацювати», «відхилити»; представлення 

підручника (навчального посібника) на Вченій раді УІПА; 

3) рукопис підручника (навчального посібника) та супровідні документи 

надаються експерту для попередньої експертизи. Автор готує та подає екперту 

такі документи:  

- робочу навчальну програму дисципліни;  

- виправлений бібліотекою рукопис (у електронному та (або) 

роздрукованому виді);  

- звіт з перевірки на плагіат. 

4) експерт здійснює попередню експертизу рукопису за критеріями: 

відповідність змісту робочій навчальній програмі; відповідність обсягу змісту 

дисципліни; представлення основної та додаткової літератури; дублювання 

творів інших авторів; якість тексту (орфографічні помилки); 

5) автор та експерт представляють рукопис на засіданні кафедри, для чого 

необхідно підготувати такі документи: 

- авторську довідку (Додаток Б); 

- не менше ніж дві рецензії (див. п.4.1) докторів наук або професорів, які 

є фахівцями відповідного профілю та викладають курси лекцій з подібних 

дисциплін; 

- відповіді на зауваження рецензентів; 

- робочу навчальну програму дисципліни; 

- рукопис підручника (навчального посібника) (виправлений 

бібліотекою) на електронному носії та (або) роздрукований;  

- звіт перевірки на плагіат.  

У разі позитивного рішення кафедри складається витяг з протоколу 

засідання кафедри (Додаток В) та службова записка на ім’я ректора (Додаток 

Г). 

6) рукопис та супровідні документи надаються експерту для ґрунтовного 

аналізу та формулювання експертного висновку (Додаток Д, Додаток Є) 

(форма оформлення експертного висновку визначається експертом самостійно). 

7) після завершення експертизи та оформлення експертного висновку в 

табличній (Додаток Д) або письмовій формі (Додаток Є) експерт презентує на 

Вченій раді УІПА висновок щодо рукопису підручника чи навчального 

посібника. Експерт презентує на Вченій раді УІПА висновок щодо рукопису 

підручника чи навчального посібника тільки у разі позитивного рішення щодо 

його видання.  

 

Перший проректор                                                         Сергій ПЕТРОВ 
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Додаток А 

Перелік документів необхідних для схвалення Вченою радою УІПА 

видання підручників і навчальних посібників 

1. Витяг з протоколу засідання кафедри. 

2. Рецензії на рукопис підручника (навчального посібника) не менш ніж 

двох фахівців. 

3. Відповідь автора (авторів) на зауваження рецензентів. 

4. Робоча навчальна програма дисципліни. 

5. Авторська довідка. 

6. Відредагований рукопис підручника (навчального посібника) 

(роздрукований та на електронному носії), підготовлений мовою викладання 

навчальної дисципліни (якщо дисципліна викладається іноземною мовою, то 

слід надати переклад). 

7. Експертний висновок.  
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Додаток Б 

Авторська довідка 

до рукопису підручника (навчального посібника) автора(ів) 

(назва підручника чи навчального посібника) 

Я (ми) автор(и) підручника (навчального посібника) ретельно вичитавши 

рукопис стверджуємо наступне: 

1. Рукопис підручника (навчального посібника) не містить 

академічного плагіату навчальних книг інших авторів. 

2. Всі джерела, з яких отримано фактичний матеріал, вказані у 

відповідних посиланнях та у бібліографічному списку. 

3. Вимоги щодо рекомендованої структури і обсягу рукопису 

підручника чи навчального посібника дотримані. 

4. Всі комп’ютерні переклади з іноземних джерел відредаговані у 

відповідності до загальноприйнятої української термінології, включаючи 

спеціальну. 

5. Науково-технічні терміни, одиниці вимірів, символьні позначення 

відповідають установленим стандартами або прийнятим у науково-технічній 

літературі. 

 

 

Автор (и)       ______________        __________        _________________ 
                                   (вчене звання, ступінь)                (підпис)                   (П.І.Б) 

 

 

Дата 
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Додаток В 

Зміст постановчої частини витяга з протоколу засідання кафедри 

 

1. Рукопис підручника (навчального посібника) _____________________його  
(«відповідає»  чи «не відповідає») 

змісту. 

 

2. Зміст рукопису підручника (навчального посібника) ____________робочій 
(«відповідає» чи «не відповідає») 

навчальній програмі. 

 

3. Обсяг підручника (навчального посібника)(____авт.арк)_______________ 
(«відповідає» чи «не відповідає») 

змісту дисципліни. 

 

4. У бібліографічному списку ___________________________ наведена 
(«вказана» чи «не вказана») 

основна та рекомендована література для поглибленого вивчення дисципліни. 

 

5. Рукопис підручника (навчального посібника)_______________________  
(«дублює» чи «не дублює») 

або їх частини(відомих завідувачу або викладачам кафедри) інших авторів. 

6. Рукопис підручника (навчального посібника) прочитано: орфографічні 

помилки – ________________, використовується лише загально прийнята  
(«відсутні або є зауваження»)  

українська термінологія, одиниці вимірів, символьні позначення та науково-

технічна термінологія відповідає встановленим  стандартам  або  прийнятим  у 

науковій літературі. 

7. Результати голосування : «за» ____, «проти» ______, «утрималось»_____. 
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Додаток Г (зразок) 

Ректору  
Української інженерно- 

педагогічної академії д.пед.н., проф. 

Олені КОВАЛЕНКО  

завідувача кафедри _____________ 

УІПА 

д.пед.н., проф.__________________ 

 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

 Кафедра ___________________________ УІПА, відповідно до протоколу засідання  
(назва кафедри) 

кафедри №________ від ______________, просить дати дозвіл на видання підручника 

(навчального посібника) "______________________________________" підготовленого до  
 ( назва рукопису підручника (навчального посібника) 

видання  ___________________________________________________________________.  
(автори (упорядники) рукопису підручника (навчального посібника) 

Підручник (навчальний посібник) відповідає сучасним педагогічним технологіям і 

вимогам до навчальної книги. Матеріал підручника (навчального посібника) викладено на 

високому науково-методичному рівні. 

 Підручник (навчальний посібник) призначений для технічних та педагогічних 

закладів вищої освіти, здобувачів освіти, які здійснюють підготовку за освітніми програмами 

__________________________________________________________________. 
(назва освітньої програми) 

 Додається: 

1. Витяг з протоколу засідання кафедри __________________. 
                                                                                  (назва кафедри) 

2.Рецензія ______________________________________________________________ 
(вчене звання, посада, назва закладу освіти, П.І.Б. рецензента) 

3.Рецензія ______________________________________________________________ 
(вчене звання, посада, назва закладу освіти, П.І.Б. рецензента) 

 

4. Відповіді на зауваження рецензентів. 

5. Експертний висновок.  

6. Робоча навчальна програма дисципліни "________________________________".  
(назва дисципліни) 

7. Рукопис підручника (навчального посібника) державною мовою на 335 сторінках. 

 

 

Завідувач кафедри ______________________________________________________ 
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Додаток Д 

Зразок оформлення експертного висновку в табличній формі  

Експертний висновок  

на_______________________________________________________ 
(назва рукопису підручника (навчального посібника), ПІБ авторів) 

№ 

з/п 

Назва показника Відповідає Зауваження 

1 Відповідність змістового наповнення 

підручника (навчального посібника) 

чинним нормативно-правовим актам у 

сфері освіти 

  

2 Оптимальність обсягу змістового 

наповнення підручника (навчального 

посібника) відповідно до категорії 

користувачів 

  

3 Відповідність підручника (навчального 

посібника) виду навчального видання 

  

4 Науковість викладу навчальної інформації   

5 Системність, логічність, послідовність, 

наступність і перспективність викладу 

навчальної інформації 

  

6 Доцільність і коректність методичного 

апарату підручника (навчального 

посібника); його спрямованість на 

реалізацію різних підходів у навчанні 

(особистісно зорієнтованого, 

компетентнісного, діяльнісного тощо) 

  

7 Відповідність тестових завдань вимогам і 

нормам тестології (за наявності) 

  

8 Відповідність тексту підручника 

(навчального посібника) нормам 

літературної мови  

  

9 Художнє оформлення підручника 

(навчального посібника) 

  

10 Відсутність різних видів дискримінації    

Загальна кількість балів    
 

Висновок: рукопис підручника (навчального посібника) «рекомендувати до 

видання», «доопрацювати», «відхилити». 

Експерт: доц. (проф.) кафедри _____________________ П.І.Б. 

                                         Підпис ____________________ 

                                         Дата     _________________ 
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Додаток Є 

 

Зразок оформлення експертного висновку в текстовій формі  

 

Експертний висновок  

(назва рукопису підручника (навчального посібника), 

(автор(и)/упорядники(і) 

(Оцінка здійснюється за критеріями, які наведені у Додатку Ж): 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 

Експерт: доц. (проф.) кафедри _____________________ П.І.Б. 

                                         Підпис ____________________ 

                                         Дата     _________________ 
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Додаток Ж 

Критерії оцінювання рукопису підручника (навчального посібника) 

експертом для формування експертного висновку 

 

Експертний висновок – складений фахівцем у табличній (форма 

наведена у Додатку Д) або письмовій (форма наведена у додатку Є) формі 

критичний відгук, що містить аналіз рукопису підручника (навчального 

посібника) щодо його відповідності встановленим критеріям, зауваження, 

пропозиції та оцінку доцільності видання.  

В експертному висновку експерт має зазначити:  

- відомості про рукопис підручника (навчального посібника) – назва, 

автор(и)/упорядник(и));  

- визначити відповідність поданого рукопису підручника (навчального 

посібника) критеріям, що наведено нижче (із зазначенням зауважень і 

пропозицій щодо вдосконалення);  

- обґрунтовано оцінити якість рукопису підручника (навчального 

посібника) та підвести підсумок щодо доцільності його видання з одним із 

таких формулювань: «рекомендувати до видання»; «направити на 

доопрацювання»; «відхилити».  

Експертний висновок має бути обґрунтованим, розгорнутим, із 

зазначенням позитивних переваг та недоліків рукопису. Невідповідність 

видання певним критеріям потрібно конкретизувати, навести приклади із 

зазначенням сторінок («до прикладу, с.…, с….»).  

Утім наголошуємо, що експерт не повинен здійснювати редагування 

тексту, а лише навести певну кількість виявлених 

фактичних/термінологічних/мовних та інших видів помилок. За потреби, 

експерт може підкреслити, що даний рукопис потребує редакторського (чи 

коректорського) опрацювання.  

 

Експертиза рукопису підручника (навчального посібника) здійснюється за 

такими критеріями:  

1. Відповідність змістового наповнення чинним нормативно-правовим 

актам у сфері освіти.  
Під час аналізу рукопису підручника (навчального посібника) за цим 

критерієм, експерт має оцінити відповідність:  

- підручників – відповідним робочим навчальним програмам;  

- навчальних посібників – робочим навчальним програмам з навчального 

предмета (інтегрованого курсу) або чинним підручникам (в анотації до 

навчального посібника має бути зазначено таку інформацію);  

- навчально-методичних посібників – сучасним вимогам до методики 

навчального предмета (інтегрованого курсу), новітніх підходів у дидактиці, 

методиці тощо. 
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2. Оптимальність обсягу змістового наповнення рукопису підручника 

(навчального посібника)  відповідно до категорії користувачів  
Оцінюючи навчальні видання для здобувачів освіти (підручники, 

навчальні посібники) за даним критерієм, експерт має /звернути увагу на:  

- відповідність обсягу навчального матеріалу рукопису кількості годин, 

відведених на вивчення навчального предмета (інтегрованого курсу);  

- достатність (чи недостатність) навчального матеріалу для досягнення 

результатів навчання, визначених освітньою/модельною/навчальною 

програмою;  

- доцільність і збалансованість/оптимальне співвідношення теоретичного 

і практичного навчального матеріалу.  

Недоцільно розміщувати додатки, матеріал яких не відповідають темам 

навчальної програми. У підручниках може бути наведено додаткові навчальні 

матеріали, у тому числі для задоволення пізнавальних потреб здобувачів освіти 

(за необхідності), але їх обсяг не повинен перевищувати 2 % обсягу всього 

підручника.  

Здійснюючи експертизу навчально-методичних посібників для 

педагогічних працівників, експерт має встановити оптимальність вміщених у 

виданні матеріалів для розкриття особливостей певної методики 

навчання/педагогічної технології/ опису нових підходів у навчанні тощо; 

відсутність прямих запозичень текстів, що розміщені у вільному доступі мережі 

Інтернет.  

3. Відповідність виду навчального видання  
Аналіз рукопису підручника (навчального посібника) за цим критерієм 

передбачає визначення його відповідності заявленому виду навчальної 

літератури. Експерт має взяти до уваги таке.  

Підручник – навчальне видання із систематизованим викладом 

навчального матеріалу, що відповідає модельним навчальним програмам у 

сфері повної загальної середньої освіти, освітнім програмам з професійно-

практичної підготовки і містить систему базових знань та умінь, спрямованих 

на досягнення очікуваних результатів, визначених робочою навчальною 

програмою. Змістове наповнення підручника має в повній мірі реалізовувати 

мету й завдання навчального предмета (інтегрованого курсу), визначеного 

програмою за певний освітній період.  

Навчальний посібник – навчальне видання, що доповнює або 

частково/повністю замінює підручник у викладі навчального матеріалу з 

певного навчального предмета (інтегрованого курсу) або окремих їх 

розділів/тем; містить практичні завдання та/або вправи із певного навчального 

предмета (інтегрованого курсу), професійно-практичної підготовки.  

Навчальний посібник, що частково/повністю замінює підручник має 

відповідати робочій навчальній програмі з певного навчального предмета 

(інтегрованого курсу) і може вміщувати навчальний матеріал і практичні 

завдання для його опанування.  

Практикум має містити сукупність практичних завдань і (або) вправ з 

певного навчального предмета (інтегрованого курсу), які сприятимуть 
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засвоєнню набутих знань та умінь. Зміст завдань і (або) вправ має бути 

узгоджено з вимогами чинної робочої навчальної програми певного 

навчального предмета (інтегрованого курсу). До практикумів належать 

збірники: задач і вправ, текстів диктантів, лабораторних і практичних робіт, 

тестових завдань тощо.  

Хрестоматія - навчальне видання, яке містить літературно-художні, 

історичні та інші твори або уривки з них, які є об'єктом вивчення навчального 

предмета (інтегрованого курсу) відповідно до офіційно затвердженої 

освітньої/модельної/навчальної програми (різновид - книга для читання). Такий 

навчальний посібник створюється для зацікавлення, мотивації учнів до 

вивчення навчального предмета (інтегрованого курсу), стимулювання потреби 

в пошуку нової інформації задля пізнавального розвитку. У таких посібниках 

розміщено додаткові матеріали/тексти/відомості, подані у формі, цікавій і 

доступній сучасним дітям, та методичний апарат (запитання і завдання) 

мотивуючого характеру.  

Навчальний наочний посібник – навчальне видання, яке містить 

ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють вивченню і викладанню 

навчального предмета (інтегрованого курсу), засвоєнню їх змісту, розвитку та 

вихованню особистості (різновидом навчальних наочних посібників є 

картографічні посібники, атласи, таблиці, плакати, альбоми, карткові видання 

тощо).  

Навчально-методичні посібники – навчальні видання, що містять 

матеріали з методик викладання, виховання, напрямів психолого-педагогічних 

та корекційно-розвиткових послуг (допомоги). Основним змістом таких видань 

є методика викладання навчального предмета/інтегрованого курсу (або їхніх 

розділів/частини) або методика щодо розвитку/виховання/корекції особистості. 

Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників мають бути 

спрямовані на професійне зростання педагогів, реалізацію їхніх потреб у 

самоосвіті; розкривати особливості нових методик/технологій навчання, 

специфіку реалізації в освітньому процесі компетентнісного, діяльнісного, 

особистісно орієнтованого, диференційованого та інтегративного підходів 

тощо. У таких посібниках має міститися теоретична інформація з питань 

загальної дидактики/методики/технології навчання (зміст, методи, організаційні 

форми, інноваційні підходи в методиці тощо) та методичні рекомендації щодо її 

практичного впровадження, настанови щодо використання певних методичних 

прийомів, стратегій навчання, практичний матеріал, завдання для 

самооцінювання.  

4. Науковість викладу навчальної інформації  
Змістове наповнення навчальних видань має відповідати вимогам Закону 

України «Про освіту» і не порушувати принципу академічної доброчесності.  

Змістове наповнення має відповідати сучасним науковим концепціям, 

сучасному рівню знань, що реалізується через точний і коректний виклад 

загальноприйнятої наукової термінології.  
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У навчальних текстах має бути дотримано вимогу відповідності 

розкриття основних наукових положень віковим особливостям та життєвому 

досвіду здобувачів освіти, можливостям засвоєння його на належному рівні.  

У навчальних виданнях має подаватися достовірна інформація з 

перевірених джерел із обов’язковим посиланням на джерела інформації 

(покажчик джерел інформації може бути на останній сторінці видання).  

5. Системність, логічність, послідовність, наступність і 

перспективність викладу навчальної інформації  
Аналізуючи рукопис підручника (навчального посібника) за даним 

критерієм, експерт має визначити реалізацію системності й цілісності знань, 

дотримання логічності, послідовності й наступності у викладі навчального 

матеріалу, урахування попередньої освітньої підготовки здобувачів освіти (не 

вживати терміни і поняття раніше, ніж опрацьовується тема, не наводити 

невідомі учням терміни і поняття без чітких, зрозумілих, доступних учням 

відповідно до їхньої вікової категорії пояснень/тлумачень/визначень), 

передбачення перспективності опрацювання програмового матеріалу.  

Розподіл змісту рукопису підручника (навчального посібника) за 

розділами, параграфами, пунктами тощо має бути дидактично виправданим, 

послідовно й логічно розміщеним. Для відповідних навчальних посібників – 

співвіднесеним з розподілом змісту за розділами (параграфами, пунктами тощо) 

відповідного підручника.  

6. Доцільність і коректність методичного апарату рукопису 

підручника (навчального посібника) відповідно до категорії користувачів; 

його спрямованість на реалізацію різних підходів у навчанні (особистісно 

зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного тощо)  
Методичний апарат рукопису (відповідно до виду навчальної літератури) 

має містити запитання і завдання переважно практичного спрямування, зокрема 

пов’язані із повсякденним життям.  

Аналіз рукопису підручника (навчального посібника) за даним критерієм 

має визначити:  

- методичну доцільність запропонованої системи запитань, завдань і 

вправ у контексті вимог до викладання навчального предмета (інтегрованого 

курсу);  

- відповідність методичного апарату віковим особливостям здобувачів 

освіти;  

- різноманітність та оригінальність методичного апарату, що передбачає 

наявність запитань і завдань:  

- для набуття досвіду застосування набутих знань і умінь;  

- щодо формування ключових компетентностей;  

- з моделювання життєвих ситуацій;  

- для обговорення;  

- що містять спеціально сконструйовані ситуації вибору;  

- для самоаналізу, самооцінки, самопізнання;  

- що створюють передумови для співпраці, активної участі 

здобувачів освіти в процесі пізнання;  
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- які залучають до співпраці учнів/учениць з дорослими тощо.  

Аналіз за цим критерієм також має виявити наявність завдань різного 

ступеню складності, що сприяють організації диференційованого вивчення 

предмета (інтегрованого курсу), ефективної організації індивідуальної 

навчальної діяльності здобувачів освіти з різними здібностями й навчальними 

можливостями.  

Слід звертати особливу увагу, наскільки методично правильно, зрозуміло 

й коректно сформульовані запитання і завдання відповідно до категорії 

користувачів.  

7. Відповідність тестових завдань вимогам і нормам тестології (за 

наявності)  
За наявності у рукописі підручника (навчального посібника) тестових 

завдань, експерт має звернути увагу на їхню відповідність вимогам і нормам 

тестології.  

Тест – це система формалізованих завдань, підібраних за певними 

правилами і призначених для виявлення освітнього рівня учня.  

Тестове завдання – це кожне окреме питання, а для деяких типів завдань 

– також набір потенційних відповідей на завдання. Часто в стандартизованих 

тестах є багато «питань», які потенційно мають кілька відповідей. Отже, 

тестове завдання – це термін, який використовують для позначення як питання, 

так і можливих відповідей у завданнях множинного вибору. Тестове завдання 

також позначає питання відкритого типу, хоча відповідь здобувача освіти не 

вважається частиною завдання.  

Під час аналізу тестових завдань потрібно звернути увагу на таке:  

- обов’язковою складовою є інструкція, у якій описується система 

оцінювання, шкалювання, наводяться принципи організації роботи з тестами;  

- тестові завдання усіх варіантів у межах однієї теми мають бути одного 

виду (типу) - закритого, відкритого;  

- дистрактори тестових завдань мають формулюватися чітко, лаконічно, 

мати приблизно однакову довжину рядка.  

Під час аналізу тестових завдань слід звертати особливу увагу на 

коректність системи їх оцінювання та шкалювання.  

Шкалювання – це процес формування тестових шкал і тестових норм, 

тобто правил нарахування тестових балів за результатами тестування на основі 

статистичних даних. Після тестування складається таблиця (шкала) 

відповідності між первинними та тестовими балами.  

Пропонована для ознайомлення література:  

Створюємо якісний тест. І. Булах, М. Мруга. Майстер-клас. К. 2006 

(https://testcentr.org.ua/books/stvoryuyemo-yakisnyy-test.pdf);  

Практичний посібник для розробників тестових завдань (USAID). К. 

2014(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Navch_metod_materiali/Upr

avlinnya_navchannyam_i_znannyami/Manual_for_test_writers.pdf)  

Методичні рекомендації зі складання тестових завдань / В.П. Сергієнко, 

Л.О. Кухар. – К., НПУ, 2011. – 41 с (https://moodle-

student.fi.npu.edu.ua/pluginfile.php/32/mod_resource/content/) тощо.  
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8. Відповідність текстів рукопису підручника (навчального посібника) 

нормам літературної мови  
Мова рукопису підручника (навчального посібника) має відповідати 

нормам української/іноземної літературної мови, у тому числі орфографічним, 

пунктуаційним, стилістичним, граматичним.  

9. Художнє оформлення рукопису підручника (навчального посібника) 
Художнє оформлення рукопису підручника (навчального посібника) має 

бути сучасним, відповідати віковій категорії здобувачів освіти, викликати їх 

зацікавленість.  

Важливим елементом змістового наповнення є ілюстрації. До них 

належать малюнки, фото, карти, схеми, графіки, діаграми та інші візуальні 

зображення. Вибір виду ілюстрацій залежить від мети, яку ставить перед собою 

автор/авторка, і мають відповідати сучасним реаліям. Ілюстрації повинні 

пояснювати, доповнювати, уточнювати вербальну інформацію або бути 

самостійною дидактичною одиницею.  

Кількість і характер ілюстрацій мають бути зумовлені особливостями 

змісту (звісно, не всі поняття доречно пояснювати через ілюстрацію – краще 

описати їх словесно і, навпаки, маловідомі конкретні поняття варто 

проілюструвати).  

У подачі візуального ряду має бути дотримано повної відповідності 

тексту та ілюстрацій щодо послідовності наведення, реалістичності пропорцій у 

розмірах, кольорах словесно та візуально представлених елементів (наприклад, 

тварин, рослин, предметів побуту тощо).  

У навчальній літературі для здобувачів освіти вигляд ілюстрацій, схем, 

карт, креслень має відповідати ступеню підготовленості до їх сприйняття, 

сучасним реаліям життя, відображати рівень розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій, ураховувати ступінь підготовленості учнівства до 

сприйняття певних зображень із дотриманням антидискримінаційних вимог. 

Ілюстративний ряд повинен бути цілісним, художньо-виразним та сприяти 

естетичному розвитку здобувачів освіти.  

Кількість і характер умовних позначень, що використовуються в 

навчальному виданні, повинні відповідати змістові навчального предмета, 

віковій категорії та психофізичним можливостям здобувачів освіти; окремі 

види позначень мають добре розрізнятися візуально, а також чітко 

узгоджуватися зі змістом позначених ними завдань.  

Зауважимо також, що умовні позначення мають бути оформлені в одному 

стилі та без надмірної деталізації.  

Обкладинка навчального видання має відповідати вимогам сучасного 

дизайну (композиція, зображення). Обкладинка й титульний аркуш мають 

утворювати композиційну єдність видання.  

Недоцільно розміщувати:  

- покликання на відеохостінговий сайт УouТube;  

- покликання на сайт видавництва (головну сторінку), де розміщено 

наявний у видавництві асортимент навчальної/художньої літератури:  
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- покликання на різні сайти, які містять неперевірену інформацію, а 

переважно суперечливий матеріал;  

- контент, що містить будь-яку рекламу.  

У рукописі підручника (навчального посібника) можуть 

використовуватись QR-коди. Інформація в QR-кодах повинна мати зв’язок з 

матеріалами цього видання, бути функціональною в даному виданні.  

10. Відсутність різних видів дискримінації  
Аналіз рукопису підручника (навчального посібника)  за цим критерієм 

встановлює відсутність в текстовому (конкретних завданнях, вправах, 

коментарях, примітках, звертаннях тощо) та ілюстративному компонентах 

видання дискримінаційних (у т.ч. стереотипних) положень (зображень) за 

ознаками: раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, 

сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими 

ознаками.  

У рукописі має використовуватися недискримінаційна мова, тобто 

формулювання, позбавлені андроцентризму, сексизмів і будь-яких інших 

дискримінаційних форм і смислів. Коректними вважаються звертання у формі:  

- збірних іменників (наприклад, учнівство);  

- описових конструкцій (учнівська аудиторія);  

- за можливості – паралельні форми маскулінітивів і фемінітивів 

(наприклад, учні й учениці).  

Обов’язковим є використання термінології, яка відповідає не лише 

законодавству, але й вимогам, що висуваються групами людей, які об’єднані 

певними ознаками.  

Важливою складовою відповідності навчального видання 

антидискримінаційним вимогам є наявність завдань, вправ, коментарів, 

ілюстрацій, спрямованих на формування:  

- полікультурної спрямованості (толерантного ставлення до 

представників/-ць різних народів, національних та етнічних груп, культур, 

традицій і вірувань, здатності до міжнаціонального і міжконфесійного діалогу);  

формування уміння виявляти і поважати різні точки зору;  

- формувати розуміння потреб та можливостей інших людей.  

Рукопис підручника (навчального посібника)  також не може містити 

інформацію, що спотворює зміст прав людини чи дає хибне уявлення про них.  
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Додаток З 

 

Порядок розгляду рукопису підручника (навчального посібника) для 

отримання рекомендації до видання Вченою радою УІПА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 2. Представлення рукопису підручника (навчального посібника) на засіданні кафедри   

2 рецензії (зовнішні); відповідь на зауваження рецензентів; 
авторська довідка; робоча навчальна  програма дисципліни, 
рукопис (виправлений бібліотекою) на електронному носії 
та (або) роздрукований; звіт перевірки на плагіат  

Експерт здійснює аналіз 
усіх документів та 
тексту рукопису  

-формує експертний висновок щодо рукопису підручника 

(навчального посібника) 

Етап 4. Подання Вченій раді УІПА   

Експерт презентує 
на Вченій раді 
свій експертний 
висновок та 
супровідні 
документи    

-витяг з протоколу засідання кафедри; відредагований рукопис 
(роздрукований та на електронному носії); рецензії на рукопис (не 
менше двох) (підпис рецензента завіряється посадовою особою та 
скріплюється печаткою); відповідь авторів на зауваження 
рецензентів; експертний висновок; робоча навчальна програма 
дисципліни; авторська довідка 

Завідувач 

кафедри    
-обирає (призначає) експерта з числа досвідчених 
викладачів кафедри або інших кафедр (за згодою)  

Експерт  

- представляють рукопис на засіданні кафедри (надають 
інформацію щодо результатів попередньої експертизи) 

Автор готує 
супровідні 
документи     

Автор надає рукопис у електронному вигляді до бібліотеки 

- перевіряє оригінальність тексту рукопису; 
- перевіряє та редагує титульні сторінки та список 
використаних джерел 

Етап 3. Експертиза рукопису підручника (навчального посібника) 

Етап 5. Отримання рекомендації до видання Вченою радою УІПА  
 

Етап 1. Експертиза рукопису підручника (навчального посібника) бібліотекою 

 

Наукова бібліотека 
УІПА (відповідні 
фахівці) 

-здійснює попередню експертизу рукопису за такими 
критеріями: відповідність змісту робочій навчальній програмі; 
відповідність обсягу змісту дисципліни; представлення основної 
та додаткової літератури; дублювання творів інших авторів; 
якість тексту (орфографічні помилки) 

Автор та експерт  


