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ВИМОГИ 

ДО ЗМІСТУ, СТРУКТУРИ, ОБСЯГУ 

ТА ОФОРМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ



• підручник, 

• навчальний посібник, 

• навчально-методичний посібник, 

• навчальний наочний посібник, 

• практичний посібник,

• методичний посібник,

• тексти лекцій,

• навчально-методичний комплекс,

• хрестоматія,

• практикум,

• методичні рекомендації, методичні настанови,

• енциклопедичний словник, словник-довідник,

• мовний словник, лінгвістичний словник,

• довідник,

• дистанційний курс (веб-ресурс дисципліни).

ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ:



Загальні вимоги
Усі навчальні видання мають відповідати таким вимогам:

• Зміст навчального видання повинен відповідати змісту програми навчальної
дисципліни.

• Матеріал навчального видання має забезпечувати реалізацію основних принципів
навчання: науковості, систематичності, послідовності й доступності викладу,
наочності, ґрунтовності, зв’язку матеріалу з професійною діяльністю.

• У навчальному виданні мають бути відображені тісні міждисциплінарні зв’язки та
проблемний підхід до засвоєння знань, орієнтація здобувача вищої освіти на
самостійний пошук інформації та навчально-творчу діяльність, у тому числі на
самоорганізацію, планування, рефлексію, самооцінку.

• Навчальне видання повинне мати високий науково-методичний рівень, відображати
новітні досягнення науки, техніки, суспільного життя, містити необхідний
довідковий апарат.

Вимоги до змісту навчального видання:
• Змістове наповнення навчального видання повинно відрізнятися об’єктивністю,

науковістю та чіткою логічною послідовністю.

• Навчальний матеріал повинен викладатися систематизовано та структуровано.

• Мовленнєве оформлення змісту навчального видання має відповідати нормам
літературної мови.

• У навчальному виданні має використовуватись якісний ілюстративний матеріал.



Вимоги до структури навчального видання
Структура підручників, навчальних посібників:

• зміст (перелік розділів);

• вступ (або передмова);

• основний текст;

• питання, тести для самоконтролю;

• обов’язкові та додаткові завдання, приклади;

• довідково-інформаційні дані для розв’язання завдань (таблиці, схеми тощо);

• бібліографічний список;

• апарат для орієнтування в матеріалах книги (предметний, іменний покажчики);

• підручники та навчальні посібники, за винятком тих, що мають грифи

обмеженого доступу, повинні мати міжнародний бібліографічний номер ISBN.

Структура методичних рекомендацій, практикумів:

• з методики засвоєння навчальної дисципліни: (навчально-тематичний план

дисципліни; вступ; основний текст; питання, тести для самоконтролю;

обов’язкові та додаткові завдання, приклади; за потреби (таблиці, схеми тощо);

бібліографічний список);

• з проблематики професійної практичної діяльності (вступ, основний текст;

питання для самоконтролю; довідково-інформаційні дані для розв’язання

обраної проблематики (за потреби); бібліографічний список).



Вимоги до окремих структурних елементів видань:
• Зміст – це перелік наведених у книзі заголовків рубрик. Заголовки змісту повинні точно

повторювати заголовки в тексті. Скорочувати заголовки в змісті або давати їх в іншій редакції

порівняно із заголовками у тексті не дозволяється. До змісту, як правило, необхідно вносити

всі заголовки рукопису, за винятком підзаголовків, розташованих у підбір з текстом.

• Вступ (передмова) у навчальній книзі повинен відповідати таким основним вимогам:

характеризувати роль та значення дисципліни (виду занять) у підготовці фахівця, показувати

місце курсу (його частин) серед інших дисциплін, містити формулювання основних завдань,

що поставлені перед здобувачем вищої освіти під час вивчення навчальної дисципліни. Обсяг

передмови – 0,1–0,2 авт. арк.
• Питання та завдання (для самоперевірки та контролю засвоєння знань) у навчальній книзі

дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання навчального матеріалу в процесі

самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Такі контрольні питання та завдання, що

розміщуються наприкінці кожної структурної частини книги (глави, параграфа), мають

сприяти формуванню практичних прийомів і навичок логічного мислення.

• Ілюстрації - повинні використовуватися тільки в тих випадках, коли вони розкривають,

пояснюють або доповнюють інформацію, що міститься у навчальному виданні. Їх наявність

дозволяє авторам передати більш чітко, точно та образно програмні матеріал, що

викладаються.

• У бібліографічному списку необхідно вказати основну використану та рекомендовану

літературу для поглибленого вивчення курсу. Бібліографічні посилання необхідно давати на

останнє видання цитованого твору або зібрання творів.

• До предметного покажчика необхідно включати основні терміни й поняття, що

використовуються в книзі, а до іменного – прізвища та ініціали тих осіб, відомості про яких

можна знайти у виданні.

• Додатки за своїм характером та змістом повинні стосуватися всієї книги в цілому або її

окремих частин, а не окремих часткових питань.



Вимоги до обсягу навчального видання

Обсяг навчального видання визначається в авторських аркушах

(1 аркуш – 40 тис. друкованих знаків).

Обсяг навчального видання повинен визначатися кількістю годин за навчальним планом, що

відводиться на вивчення дисципліни, реальним бюджетом часу здобувачів вищої освіти для

самостійного вивчення навчального матеріалу та продуктивністю засвоєння ними інформації.

Обсяг навчального видання необхідно визначати за формулою:

V нв = К нв* 0,14 ( Ta + T cpc), 
V нв – обсяг навчального видання в авторських аркушах;

К нв – коефіцієнт навчального видання (для підручника – 1, для інших навчальних

видань – 0,5 < К нв < 1, де величина К нв визначається тією часткою навчальної

програми, яку охоплює навчальне видання. Так, якщо ця частка становить 70%

програми, то К нв = 0,7 і т.д.);

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

навчальної інформації за одну годину самостійної роботи з літературою, розв’язанням

задач, прикладів тощо;

Ta – кількість годин у навчальному плані, відведених на дисципліну для аудиторних

занять;

T cpc – кількість годин у навчальному плані, відведених для самостійної роботи

здобувачів вищої освіти.



Вимоги до технічного оформлення рукопису навчального видання

• Авторський текстовий оригінал має бути представлений у вигляді єдиного файлу у

форматі doc або docx. Розбивка матеріалу на окремі файли (напр., розділи, глави,

теми тощо) не допускається.

• Формат аркуша − А 4. Для набору необхідно використовувати шрифт Times New

Roman. Розмір шрифту (кегль) тексту – 14 пт. Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний

відступ – 1,25 см. Вирівнювання основного тексту – по ширині. Допускається

використання 10 – 11 кегля шрифту Times New Roman і одинарного міжрядкового

інтервалу для таблиць і в рисунках (графіках, схемах).

• Розміри полів складають: ліве – не менше 20–25 мм, праве – не менше 10 мм;

верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.

• Нумерація сторінок наскрізна у всьому тексті, сторінки потрібно нумерувати

арабськими цифрами внизу в середині рядка без крапки в кінці, розмір шрифту –

10– 12 пт.

• Правила скорочень слів і словосполучень встановлюються ДСТУ 3582:2013

«Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою.

Загальні вимоги та правила».

• У спеціальній літературі допускається вживання без розшифрування тільки

скорочень, зрозумілих читачеві. Інші скорочення повинні бути розшифровані при

першому використанні в тексті або наводитись в окремому списку умовних

скорочень.


