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1. ВИДИ НЕПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ЗА  
ІНФОРМАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ  

(витяг з Державного стандарту України ДСТУ 3017–95 

“Видання. Основні види”) 
 

Державний стандарт України ДСТУ 3017–95 “Видання. Основні види” передбачає 
наступні види неперіодичних видань за інформаційними ознаками. 

● Монографія. Наукове книжкове видання повного дослідження однієї проблеми 
або теми, що належить одному чи декільком авторам. 

● Автореферат дисертації. Наукове видання у вигляді брошури авторського 
реферату проведеного дослідження, яке подається на здобуття наукового ступеня. 

● Препринт. Наукове видання з матеріалами попереднього характеру, які 
публікуються до виходу у світ видання, в якому вони мають бути вміщені. 

● Тези доповідей. Короткий зміст (повідомлення) доповідей наукової 
конференції, з'їзду, симпозіуму. 

● Матеріали конференції (з’їзду, симпозіуму). Неперіодичний збірник підсумків 
конференції, доповідей, рекомендацій та рішень. 

● Збірник наукових праць. Збірник матеріалів досліджень, виконаних у наукових 
установах, навчальних закладах чи товариствах. 

● Статут. Офіційне видання зведення правил, які регулюють принципи організації 
та порядок діяльності. 

● Інструкція. Офіційне чи нормативне виробничо-практичне видання правил 
регулювання виробничої чи суспільної діяльності або користування виробами і (чи) 
послугами. 

● Посібник. Видання, призначене на допомогу в практичній діяльності чи в 
оволодінні навчальною дисципліною. 

● Наочний посібник. Видання, зміст якого передається, в основному, 
зображувальними засобами. 

● Практичний посібник. Виробничо-практичне видання, призначене практичним 
працівникам для оволодіння знаннями та навичками при виконанні будь-якої роботи, 
операції, процесу. 

● Навчальний посібник. Навчальне видання, що доповнює або частково 
(повністю) замінює підручник та офіційно затверджене як таке. 

● Навчальний наочний посібник. Навчальне образотворче видання матеріалів на 
допомогу у вивченні, викладанні чи вихованні. 

● Навчально-методичний посібник. Навчальне видання з методики викладання 
навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання. 

● Практичний порадник. Видання, розраховане на самостійне оволодіння будь-
якими виробничо-практичними навичками. 

● Підручник. Навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни (її 
розділу, частини), що відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене як таке. 

● Хрестоматія. Навчальне видання літературно-художніх, історичних та інших 
творів чи уривків з них, які є об’єктом вивчення. 

● Методичні рекомендації (вказівки). Навчальне або виробничо-практичне 
видання роз’яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни, практичної 
діяльності, з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів. 
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● Курс лекцій. Навчальне видання повного викладу тем навчальної дисципліни, 
визначених програмою. 

● Текст лекцій. Навчальне видання викладу матеріалу певних розділів навчальної 
дисципліни. 

● Конспект лекцій. Навчальне видання стислого викладу курсу лекцій або 
окремих розділів навчальної дисципліни. 

● Навчальна програма. Навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, а також 
порядок вивчення і викладання певної навчальної дисципліни чи її розділу. 

● Практикум. Навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють 
засвоєнню набутих знань, умінь і навичок. 

● Словник. Довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, 
словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими 
даними. 

● Мовний словник. Словник переліку мовних одиниць з їхніми 
характеристиками або перекладом іншою (іншими) мовою (мовами). 

● Тлумачний словник. Мовний словник, що пояснює значення слів певної мови, 
дає граматичну, стилістичну характеристики, приклади застосування та інші відомості. 

● Термінологічний словник. Словник термінів та визначень певної галузі знань. 
● Довідник. Довідкове видання прикладного характеру, побудоване за абеткою 

назв статей або в систематизованому порядку. 
● Проспект. Довідкове чи рекламне видання систематизованого переліку послуг, 

предметів чи опису однієї речі, що призначені для випуску, продажу чи показу, а також 
видання з описом діяльності підприємства, організації чи установи. 

● Каталог. Нормативне виробничо-практичне, довідкове чи рекламне видання 
систематизованого переліку наявних речей і послуг. 

● Альбом. Альбом зображень різних об’єктів (картин, креслень, малюнків), що 
пропонується з метою навчання або практичного використання. 

● Інформаційний листок. Реферативне неперіодичне видання відомостей щодо 
передового виробничого досвіду або науково-технічного досягнення. 

 

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ   
НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

ЗМІСТ (назви розділів у точній відповідності до затвердженої навчальної програми). 
Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті, без скорочень. 
Позначення ступенів рубрикації («частина», «розділ») пишуться в один рядок з 
відповідними заголовками й відділяються від них крапкою. Всі заголовки у змісті 
починаються з прописної літери без крапки на кінці.  

ВСТУП (передмова): 
■  роль і значення дисципліни (виду занять) у підготовці фахівця,  
■  місце навчальної дисципліни (його частин) серед інших дисциплін,  
■  формулювання основних завдань, що стоять перед студентом (здобувачем вищої 

освіти) при вивченні навчальної дисципліни. 
ОСНОВНИЙ ТЕКСТ – дидактично та методично оброблений і систематизований 

автором навчальний матеріал. Викладення матеріалу в навчальній книзі повинно 
відрізнятися об’єктивністю, науковістю та чіткою логічною послідовністю. Композиція 
підручника, подання термінів, прийоми введення до тексту нових понять, використання 
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засобів наочності повинні бути спрямовані на те, щоб передати студенту (здобувачу вищої 
освіти) певну інформацію, навчити його самостійно користуватися книгою, захопити його, 
викликати інтерес до предмета, що вивчається. 

ПИТАННЯ, ТЕСТИ для самоконтролю та контролю засвоєння знань: 
■ розміщуються наприкінці кожної структурної частини (глави, параграфа), 
■ сприяють формуванню практичних прийомів і навичок логічного мислення. 
У ході виконання контрольних завдань бажано передбачити використання 

обчислювальної техніки, аудіовізуальних засобів навчання, забезпечити умови 
обов’язкового використання нормативної та довідкової літератури. 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ТА ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ (для самоперевірки), ПРИКЛАДИ 
Під час написання навчальних книг необхідно орієнтувати студента (здобувача 

вищої освіти) на активну пізнавальну діяльність, самостійну творчу працю та вміння 
розв’язувати задачі, виконувати завдання. У кожному підручнику, посібнику мають бути 
приклади, питання, задачі, завдання. 

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

сформулювати такі загальні рекомендації авторам щодо ілюстрування навчальних книг: 
● ілюстрації мають використовуватися тільки в тих випадках, коли вони 

розкривають, пояснюють або доповнюють інформацію, що міститься в книзі (наявність їх 
дозволяє авторам передати більш чітко, точно та образно програмні матеріали); 

● вигляд ілюстрацій має відповідати ступеню підготовленості студентів (для 
студентів молодших курсів ілюстрації мають відрізнятися більшою образністю, ніж 
ілюстрації для студентів старших курсів); 

● під час підготовки ілюстрацій потрібно враховувати можливості відтворення їх 
типографією й інші фактори (на цьому етапі важливою є спільна робота автора та 
редактора; автор має чітко уявляти, як виглядатиме майбутнє видання); 

●  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 будову та 
принципи роботи машин, їх механізмів і вузлів, не повинні містити малозначущих 
подробиць; 

● однотипні ілюстрації мають бути виконані однією технікою; 
● при поданні статистичних даних доцільно використовувати графіки й діаграми, 

які є ефективним засобом передачі інформації між величинами та явищами, що 
вивчаються; 

● доцільно використовувати кольорові ілюстрації, які не тільки збагачують 
інформацію, а й акцентують увагу читачів на основних ідеях ілюстрованого матеріалу. 

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ для розв’язання задач (таблиці, схеми тощо) 
АПАРАТ ДЛЯ ОРІЄНТАЦІЇ В МАТЕРІАЛАХ КНИГИ (покажчики, списки) 
Покажчики є обов’язковим структурним елементом підручників і навчальних 

посібників. Вони полегшують користування книгою. До предметного покажчика 
необхідно включати основні терміни та поняття, що зустрічаються в книзі, а до іменного – 
прізвища та ініціали тих осіб, відомості про яких можна знайти у виданні. Поруч з 
терміном у предметному покажчику (або прізвищем в іменному) через кому 
проставляються номери сторінок, на яких цей термін або прізвище зустрічаються. Терміни 
у предметному покажчику (та прізвища в іменному) пишуться в один стовпчик і 
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розташовуються строго в алфавітному порядку.  Групу термінів або прізвищ, які 
починаються з однієї літери, відділяють від наступної групи пробілом. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС (СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ) 
У підручниках (навчальних посібниках) мають бути наведені джерела, з яких 

отримано фактичний матеріал, що вказуються у відповідних посиланнях та 
бібліографічному списку. В підручниках (посібниках) необхідно використовувати лише 
дані, допущені до опублікування у відкритому друці. В розділі бібліографії (підручника, 
посібника) необхідно вказати основну використану та рекомендовану літературу для 

поглибленого вивчення курсу. Бібліографічні посилання даються на останнє видання 
даного твору або зібрання творів (додаток 1). 

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. 

 

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ  
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

3.1.  Методичні рекомендації і практикуми 
Структура 
Навчально-тематичний ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ (теми, підтеми, кількість годин 

відповідно до навчального плану). 
ВСТУП (1-2 сторінки) – місце курсу в навчальному процесі, мета, предмет вивчення, 

роль у підготовці фахівця, місце дисципліни серед інших предметів, попередні знання, що 
є основою для вивчення курсу, особливості, основні завдання, що стоять перед студентом 
при вивченні дисципліни, особливості дисципліни, використані технічні засоби.  

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ – назва теми, методи опрацювання лекційного матеріалу та 
літератури, інструкції щодо виконання індивідуальних і самостійних завдань, підготовки 
до практичних занять. 

ПИТАННЯ, ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
ОБОВ’ЯЗКОВІ ТА ДОДАТКОВІ ЗАДАЧІ, ПРИКЛАДИ 
ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ для розв’язання задач (таблиці, схеми тощо) 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (номер, сторінка в загальному списку літератури) 
Обсяг усіх тем дисципліни має бути однаковим. Структура викладення матеріалу – 

ідентичною. 

3.2. Конспекти лекцій  
Структура 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (теми, підтеми, кількість годин відповідно до 

навчального плану) 
НАЗВА ЛЕКЦІЇ 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ – повний виклад матеріалу лекції з прикладами. 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  
ДОДАТКИ 
Обсяг  
Розділи, що відповідають темам дисципліни, мають бути однаковими за обсягом. 
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4. ОБСЯГ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ 
Обсяг навчальної книги визначається в авторських аркушах. 
Авторським аркушем називають одиницю 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 шрифтом – Times 
New Roman 14 пт. 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 
студента для самостійного вивчення навчального матеріалу та продуктивністю засвоєння 
інформації студентом. 

Обсяг навчального видання рекомендується визначати за формулою: 
V п/нп/ = К п/нп/ * 0,14 ( Та + Т срс), 

 
де V п/нп/ – обсяг підручника (навчального посібника) в авторських аркушах; 
      К п/нп – коефіцієнт виду видання: 
       підручника /К п/, навчального посібника /К нп /. 

Для підручника Кп = 1, а для навчального посібника 0,5 < К нп < 1. Величина Кнп 
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 нп = 0,5. Якщо 
підручника немає, а автори створюють навчальний посібник, що забезпечує 70% програми, 
то К нп = 0,7 і т.д. 

0,14 /авт. арк./год/ – коефіцієнт, що враховує продуктивність засвоєння і авт. арк. 
навчальної інформації студентом за одну годину самостійної роботи з літературою, 
розв’язання задач, прикладів тощо; 

Та – кількість годин у навчальному плані, відведених на дисципліну для аудиторних 
занять; 

Тсрс – кількість годин у навчальному плані, відведених для самостійної роботи 
студентів. 

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 студента, на формування професійно значущих умінь, дозволяють створити 
необхідні умови для успішної навчальної діяльності. 

 

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПАПЕРОВОГО НОСІЯ ПІДРУЧНИКІВ, 
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, ІНШИХ ВИДАНЬ ДЛЯ ДРУКУ В РЕДАКЦІЙНО-

ВИДАВНИЧОМУ ВІДДІЛІ НУВГП 
5.1. Ретельно відредаговані авторські оригінал-макети повинні бути якісно 

віддруковані на папері формату А5 (210×148 мм). При цьому слід дотримуватися таких 
вимог:  

● шрифт – рекомендується шрифти Arial, Helvetica, Futura, Сalibri, DIN або Times 
New Roman; 
● розмір шрифту – 11-12 кегль; 
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● інтервал між рядками – одинарний; 
● абзац – 12,5 мм (абзацні відступи повинні бути однаковими у всьому тексті та 
призначені автоматично); 
● поля: праве, ліве, верхнє – 20 мм, нижнє – 22 мм; 
● відступ до нижнього колонтитула – 1,5. 
На титульній сторінці підручника, навчального посібника  вказуються (дод. 2, 4): 
● назва міністерства та навчального закладу; 
● прізвище та ініціали автора (авторів); 
● назва видання; 
● вид видання (підручник, навчальний посібник, навчально-методичний посібник 
тощо); 
● назва грифа університету повністю (для студентів якої спеціальності та напряму) 
як прийнято вченою радою; 
● місце та рік видання.      
На звороті титульної сторінки навчальних видань (дод. 3, 5) слід подати таку 
інформацію: 
у лівому куті в певному порядку розміщуються:   
● індекс УДК, ББК (автор має звернутися в довідково-бібліографічний відділ 
бібліотеки); 
● авторський знак (автор повинен звернутися в довідково-бібліографічний відділ 
бібліотеки) розміщується під першою цифрою ББК; в авторському знаку між 
літерою та цифрою ставиться дефіс лише у тих випадках, коли літера авторського 
знака схожа на цифру (З, О, Ч); 
● назва грифа університету та номер протоколу засідання вченої ради; 
● рецензенти; 
● автор (автори); 
● назва, вид видання, місце випуску, назва видавництва, рік, кількість сторінок 
(перед назвою авторський знак напівжирний, а після нього пробіл, наприклад –  
К47 назва); 
● ISBN (напівжирним); 
● анотація; 
● УДК; ББК (напівжирним) – в другому рядку після анотації; 
● ISBN (напівжирним) в лівому кутку, а справа в кутку (в тому ж рядку) знак 
охорони авторського права. 
Зразки титульнoї сторінки методичних вказівок та звороту цієї сторінки наведено в 

додатках 6, 7. 
5.2. Формули друкуються по центру, нумерація подається по правому полю, 

основний розмір шрифту – 12 кегль. Формули мають бути  набрані у редакторі формул 
“Microsoft Equation 3.0” (не нижче версії 3.0) або MathType. Це стосується також формул і 
символів формул, які розташовані у тексті. При наборі необхідно зробити такі установки:  
Меню “Стиль”  
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Стиль  Шрифт  Формат 
символів  

Текст  Відповідно до основного 
шрифта  

  Курсив 

Функція  Відповідно до основного 
шрифта 

  Курсив 

Змінна  Відповідно до основного 
шрифта 

  Курсив  

Стр.грецькі  Symbol    Курсив 

ПР.ГРЕЦЬКІ  Symbol     

Символ  Symbol     

Матриця-
вектор  

Відповідно до основного 
шрифта 

 

Числа  Відповідно до основного 
шрифта 

   

Меню “Розмір”  

Звичайний  12 пт  

Великий індекс  9 пт  

Малий індекс  7 пт  

Великий символ  15 пт  

Малий символ  12 пт  

 
Підрахунок формул: однорядкові формули, що займають більш ніж ¾ рядка, 

вважають за один рядок основного тексту (60 знаків) і до 3/4 рядка – за піврядка.  
Дво- i багаторядкові формули, що займають більше ніж 3/4 рядка, вважають як 

рядки основного тексту; до 3/4 рядка – як один рядок. 
Заголовки відділяються від тексту зверху одним чи двома інтервалами. 
Номер сторінки проставляють арабськими цифрами посередині сторінки знизу без 

крапки в кінці (нумерація авторського тексту починається з третьої сторінки, перша, друга 
і остання сторінки не нумеруються). На альбомних сторінках номер ставиться посередині 
зліва. 

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти слід нумерувати арабськими цифрами. Номер 
підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених 
крапкою. У кінці заголовків розділів, підрозділів крапки не ставляться. Переноси в 
заголовках не допускаються. 

5.3. При верстці підручника, навчального посібника слід врахувати таке: 
● Основний текст має бути вирівняний по ширині. 
● Дефіс не повинен відокремлюватися пробілами.  
● Лапки не можна відокремлювати пробілами від слів. 
● Лапки мають бути  набрані тим же шрифтом, що й текст.  
● Між знаком номера, параграфа та цифрами обов’язковий пробіл: № 10, § 2.  
● Знаки градусів, відсотків, хвилин, секунд не можна відокремлювати пробілом від 
цифри: 6%. Скорочення, що йдуть за знаком градуса, відокремлюються пробілом:      
20° С. Два знаки номера або параграфа пишуться разом: №№, §§.  

● Дефіс не повинен відокремлюватися пробілами.  
● Дефіс між цифрами не можна відокремлювати пробілами: 20-30.  
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● Тире між словами відокремлюється пробілом. 
● При оформленні літератури не можна  залишати ініціали в одному рядку, а  
прізвище переносити  в інший (див. додаток 1). 

● Порядковий номер записують арабськими цифрами та   додають закінчення 
відповідно до граматики. 

● Якщо  автор перевидає книгу, то на титульній сторінці  і на звороті титульної 
сторінки (поряд з назвою видання) вказується: 2-ге вид., перероб. і доповн. 

● Заповненість сторінки видань має складати від 36 до 40 рядків та не менше 50%. 
Слід уникати: 

- пропусків (“пробілів”) перед комами та крапками у тексті; 

- розрідженого або стисненого тексту (див. параметри у меню 

“Формат”/“Шрифт”/“Интервал” MS Word), які з’являються, як правило, після 

сканування текстів на сканері з розпізнаванням; 

- використання тире “—” (чи “–”) замість дефісу “-” і навпаки, причому, слід 

пам’ятати, що до та після “тире” слід ставити пробіл;  

- слів “я” та “ми”. 

Посилання на літературу варто оформляти у такий спосіб: писати [1; 2; 4], а не 
[1;2;4]. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номер джерела 
– крапкою з комою, напр.: [4], [5, С. 123], [6; 10]. У реченні крапка ставиться після дужок 
посилань. 

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід 
розміщувати в оригіналі безпосередньо після тексту, де є на нього посилання. Нумерація 
ілюстрацій може бути наскрізною або в межах розділу чи підрозділу. Ілюстрація 
починається словом «Рис.», яке разом з назвою розміщують після пояснювальних даних, 
наприклад, «Рис. 3.1. Схема розміщення». Шрифт підпису рисунка має бути на 1 кегль 
меншим від основного тексту і в кінці підпису крапка не ставиться. Підрахунок 
графічного матеріалу: для визначення обсягу графічного матеріалу підраховується площа 
в квадратних сантиметрах, яку займають рисунки.  

Ця площа переводиться в авторські аркуші з розрахунку  
3 000 см2  на один авторський аркуш. 

Площу ілюстрації непрямокутної форми підраховують за площею прямокутника, в 
який можна вписати цю ілюстрацію. 

Слово «Таблиця» ставиться з правого боку над таблицею. В другому рядку по 
середині розміщують заголовок таблиці. Нумерація таблиць може бути наскрізною або в 
межах розділу чи підрозділу. Якщо таблиця продовжується на наступній сторінці, то 
пишуть: «продовження табл. 2», а якщо таблиця без номера, то пишеться «продовження 
таблиці».  

У кінці заголовків таблиць крапка не ставиться. 
Заголовки таблиці починаються з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони 

становлять одне речення із заголовком. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапок 
не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф зазначають в однині. 

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед 
переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру 
українського алфавіту з дужкою або, не нумеруючи – дефіс. Для подальшої деталізації 
переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). 

Список використаної літератури (або «Бібліографічний список») розміщують у кінці 
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текстового матеріалу (перед додатками). Він повинен містити перелік джерел, що 
використаний при виконанні роботи. При оформленні літератури використовується          
«тире (–)», а не «дефіс (-)». Список вносять до змісту. 

Нумерація списку використаної літератури наскрізна. 
Додатки слід позначати послідовно великими літерами українського алфавіту, за 

винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: «Додаток А», «Додаток Б» і т.д. Якщо 
додаток продовжується на наступній сторінці, то пишуть: «продовження додатка А». 

До редакційно-видавничого відділу і подальшого друкування подається повністю 
підготовлений (виправлений) для поліграфічного відтворення односторонньо 
роздрукований оригінал-макет навчального видання, диск, на якому записаний файл з 
навчальним виданням (.doc, .pdf), та  макет кольорової обкладинки, або кольорові 
картинки, які відображають напрям видання. 

 
6.  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕРСІЇ  ПІДРУЧНИКІВ,  
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, ІНШИХ ВИДАНЬ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЇХ У 

ЦИФРОВОМУ РЕПОЗИТОРІЇ НУВГП 
6.1. Навчальна література  
Електронну версію книги автори передають  в Наукову бібліотеку (відділ 

інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення) на компакт-диску (DVD, CD) 
або флеш-накопичувачі. 

Електронна версія має складатися лише із одного файлу у форматі .DOC без будь-
яких засобів захисту цього документа. Підставою розміщення електронної версії 
підручника чи навчального посібника є укладений договір між авторами та університетом. 

Під час внесення електронного документа до цифрового репозиторію файл буде 
захищений від копіювання та редагування. 

Назва файлу у наступному форматі: <Автор>  

<Назва документа>.doc 
Наприклад: Прізвище І.П. - 

Використання системи Google Apps For Education.doc 

Якщо назва документа дуже велика, то потрібно вказати перші декілька слів. 

6.2. Методична література 
Електронну версію методичних видань, які включено до  університетського плану, 

методист навчально-методичного відділу передає до Наукової бібліотеки (відділ 
інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Наукової бібліотеки). 

Електронний варіант має складатися лише із одного файлу у форматі .DOC без будь-
яких засобів захисту цього документа (має  бути відкритий дозвіл на копіювання та друк). 

Під час внесення електронного документа в цифровий репозиторій файл буде 
перетворений у формат .PDF з необхідними елементами захисту. 

Назва файлу у наступному форматі: <код спеціальності>.doc 
Наприклад: 075.doc 

Жодних інших символів, крім коду спеціальності в назві файлу, не повинно бути. 
 

7. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 
ПОСІБНИКА 

7.1. Електронний посібник – це програмно-методичний комплекс, призначений 
забезпечити можливість тим, хто навчається, самостійно або з допомогою викладача 
засвоїти навчальний курс чи його розділ. Такий продукт створюється із вбудованою 
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структурою, словниками, можливістю пошуку.  
Електронний посібник може використовуватися для самостійного вивчення 

навчального матеріалу з певного предмета або поглиблення вивчення предмета. Він має 
ряд принципових відмінностей від посібника, виготовленого типографським способом: 
можливість мультимедіа; забезпечення віртуальної реальності; високий ступінь 
інтерактивності; можливість індивідуального підходу до студента (здобувача вищої 
освіти). Включення в структуру електронного посібника елементів мультимедіа дозволяє 
здійснювати одночасну передачу різноманітних видів інформації. Як правило, це означає 
співвідношення тексту, графіки, анімації і відео. Багато процесів та об’єктів в 
електронному посібнику може бути подано в динаміці їх розвитку, а також у вигляді 2-х 
або 3-х-мірних моделей, що викликає в користувача ілюзію реальності зображуваних 
об’єктів. Інтерактивність дозволяє встановити зворотній зв’язок користувача інформацією 
з її джерелом (викладачем). Для інтерактивної взаємодії характерна оперативна відповідь 
та візуально підтверджена реакція на дію, повідомлення.  

Електронний посібник має певні переваги перед традиційними видами посібників: 
вивчення матеріалу може бути не пов’язане з часовими рамками (аудиторними 
заняттями); дозволяє розвивати навички самостійної роботи учнів; структура посібника 
допомагає встановлювати контроль над вивченням відповідних блоків тем. Електронні 
посібники можуть мати додаткові можливості  порівняно з паперовим варіантом.  

Однією з таких можливостей є використання гіперпосилань, за допомогою яких 
можливий швидкий перехід від однієї частини посібника до іншої. 
Створення електронного посібника – це творчий процес викладача і програміста. При 
цьому необхідно також дотримуватися відповідних методичних вимог. 

7.2. Основні вимоги до методики створення електронного посібника: 
1. Навчальний матеріал повинен бути розбитий на блоки.  
2. Кожен блок повинен містити детальні ілюстрації. 
3. Ілюстрації повинні підбиратися таким чином, щоб більш детально й доступно 

пояснити матеріал, який важко сприймається студентами. 
4. Основний матеріал блоку має об’єднуватися в одне ціле за допомогою 

гіперпосилань. Гіперпосилання можуть зв’язувати й окремі блоки електронного 
посібника.  

5. Доцільно доповнити матеріал посібника підказками.  
За функціональною значимістю матеріал електронного посібника повинен 

складатися з: презентаційної частини, основного матеріалу із вправами, задачами, 
контрольними питаннями, проміжними тестами, які дозволяють оцінити отримані знання 
й відкрити доступ до наступного рівня навчання (інших більш складних блоків 
навчального матеріалу). 
При складанні проміжних та підсумкових тестів, що проводяться в рамках конкретного 
електронного посібника, рекомендується брати за основу педагогічні вимірювальні 
матеріали, які використовуються в системі дистанційного навчання.  

Презентаційна частина електронного посібника – це аналог вступу друкованого 
посібника. В цьому розділі наводиться коротка характеристика змісту електронного 
посібника, надаються рекомендації з використання даного програмного продукту, назва 
освітньої установи, назва предмета, інформація про авторів і т.д.  

Основний зміст електронного посібника розбивається на окремі блоки або модулі. 
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Блок аналогічний розділу у звичайному посібнику. Він повинен складатися з одного або 
декількох файлів (об’єм кожного – не більше 100 Кб). Перехід з одного блоку або модуля 
можливий двома шляхами: при проходженні проміжного тестування, після закінчення 
вивчення попереднього блока або через меню. Якщо блок складається з великої кількості 
файлів, то доцільно розробити його внутрішнє меню. 

Дуже важливо забезпечити доступ до довідників, словників термінів з кожної 
сторінки посібника. Для цього потрібна навігаційна система. Навігаційна система 
відображається на так званих навігаційних панелях. 

Для зручної навігації по електронному посібнику в текст вставляються 
гіперпосилання.  

Гіперпосилання – це слово або фраза, підкреслені або виділені яскравим кольором, 
при натисканні на які здійснюється швидкий перехід до потрібних фрагментів тексту. 
Наприклад: в абзаці тексту введено визначення певного поняття. Тоді в подальшому, при 
згадуванні цього поняття, його можна вказати, як гіперпосилання, тобто при натисканні на 
слово буде здійснюватися швидкий перехід на той абзац, у якому наведено його 
визначення.  

Всі гіперпосилання розставляються за вказівкою автора посібника. 
 
8. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА 
8.1. Вимоги до паперового варіанта. Паперовим варіантом можуть бути видані 

типографським способом матеріали посібника або роздрукований на принтері, 
підготовлений до типографського друку, електронний варіант. Паперовий варіант 
посібника необхідний для того, щоб розробник мав уявлення про те, яким повинен бути 
кінцевий варіант електронного посібника. 

Для реалізації гіперпосилань в електронному посібнику необхідно виділити в 
паперовому варіанті (наприклад, підкреслити, виділити маркером) частину тексту-
посилання та вказати абзац тексту (сторінку паперового носія, номер абзацу, а також 
виділити перше слово цього абзацу), на який буде здійснюватися перехід посиланням.  

8.2. Вимоги до електронного варіанта. Текст електронного варіанта навчального 
ресурсу повинен бути набраним або збереженим у форматі текстового редактора Word for 
Windows і відповідати таким вимогам: 

1. Формат сторінки А5.  
2. Поля: верхнє, ліве, праве  – 20 мм, нижнє – 22 мм.  
3. Шрифт тексту –  рекомендується шрифти Arial, Helvetica, Futura, Сalibri, DIN. 
4. Розмір шрифту – 11-12 кегль. 
5. Початок абзацу – відступ з нового рядка.  
6. Міжрядковий інтервал – одинарний, вирівнювання по ширині.  
При оформленні заголовків документа повинні використовуватися відповідні стилі. 

Так, якщо заголовок розділу має стиль «Заголовок 1», то заголовок підрозділу (або 
частини) повинен мати стиль «Заголовок 2». Заголовки не повинні бути набрані стилем 
«Звичайний». Основний текст – стиль «Основний текст». Крім тексту, електронний 
варіант посібника може містити графіку, таблиці та інші елементи. Решта нетекстових 
елементів оформляються у вигляді картинок.  

Оформлення графіки. Кольорові рисунки повинні додаватися окремо у вигляді 
графічних файлів з розширенням jpg, bmp, gif. При цьому підпис і номер рисунка в 
вихідному файлі повинні відповідати назві файлу з рисунком. Чорно-білі рисунки можуть 
бути вставлені в текст вихідного файлу і не повинні виходити за межі полів сторінки. 
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Графічні елементи, що складаються з декількох компонентів, мають бути згруповані. Всі 
підписи всередині графічних елементів виконуються елементом напис, згруповані разом з 
іншими елементами, розміщені по лівому краю сторінки. Підписи під рисунками 
друкуються звичайним текстом.  

Оформлення таблиць. Розмір таблиці може бути довільним, але не повинен 
виходити за межі полів сторінки. Таблиця має розміщуватися по лівому краю сторінки. Не 
допускається поворот таблиць. 

Оформлення елементів Equation. Кожний елемент Equation оформляється з нового 
рядка. Безперервна послідовність елементів Equation повинна набиратися як один 
елемент, включно зі знаками пунктуації, що стоять у кінці формул. Опис структури 
посібника повинен бути наданий автором у друкованому вигляді разом з основним 
матеріалом.  

Підготовка тестових завдань і контрольних питань. В електронному посібнику 
існує можливість включення контрольних завдань і тестів. Для розміщення контрольних 
завдань у посібнику автору необхідно надати в електронному вигляді тестові завдання, що 
складаються з питань, варіантів їх відповідей (з поміткою однієї правильної відповіді). 

 
9. ПОРЯДОК ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ВИДАНЬ. 

 ОФОРМЛЕННЯ СУПРОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ  

9.1. Навчальні видання 
Порядок подання навчальних видань на розгляд науково-методичної ради та 

затвердження вченою радою  НУВГП викладено в Положенні про порядок надання 
виданням навчальної та навчально-методичної літератури грифів вченої ради 
Національного університету водного господарства та природокористування (наказ № 164 
31.03.2016). Приклади рецензій, витягів з протоколів наведено в додатках 8-13.   

Після розгляду навчального видання науково-методичною радою та прийняття 
рішення вченою радою про надання грифа й використання у навчальному процесі, якщо 
видання буде здійснюватись за кошти університету, автори укладають авторський договір 
про передачу виключних майнових прав на твір, авторський договір про передачу 
невиключного права на  розміщення твору в електронному архіві (електронному 
репозиторії) університету та подають для друку в редакційно-видавничий відділ. Після 
виходу у світ  навчального видання його електронну версію на підставі укладеного 
авторського договору розміщують в електронному репозиторії. 

9.2. Навчально-методична література 
Кафедри складають плани видань навчально-методичної літератури щосеместрово та 

подають разом з рукописами у навчально-методичний відділ: з 15 по 30 травня – на 
перший семестр, з 15 по 30 листопада – на  другий семестр навчального року. Приклад 
оформлення плану наведено в додатку 14. 

На підставі кафедральних планів формується  університетський план видання 
навчально-методичної літератури на семестр, який затверджує вчена рада. 

Автори подають  електронну версію та супровідні документи: 
1. Рецензію фахівця. 
2. Витяг з протоколу засідання кафедри. 
Якщо заплановані  методичні розробки перевидаються,  то необхідно подати один 

супровідний документ – витяг з протоколу засідання  кафедри. Методичні вказівки 
(рекомендації) не подаються до друку, а розміщуються в електронному репозиторії 
університету у встановленому порядку.  
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За умови, якщо методична розробка призначена  для студентів  кількох напрямів 
підготовки, то навчально-методичне видання виноситься на розгляд науково-методичної 
ради (науково-методичні комісії  не розглядають). 

Конспект лекцій, робочий зошит та т. ін. не подаються до друку, а розміщуються в 
електронному репозиторії університету у встановленому порядку.  

 
10. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ 

Авторські права захищаються Законом України «Про авторське право і суміжні 
права», введений в дію Постановою Верховної Ради № 3793-ХІІ від 23.12.93. 

Цей Закон охороняє особисті немайнові і майнові права авторів та їх 
правонаступників, пов’язані із створенням та використанням творів науки, літератури і 
мистецтва – авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та 
організацій мовлення – суміжні права. 

Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір. 
Ім’я автора – сукупність слів чи знаків, що ідентифікують автора: прізвище, ім’я та 

по батькові; псевдонім автора; прийнятий автором знак (сукупність знаків). 
Примірник твору – копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі. 
Похідний твір – твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору, без 

завдання шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, інша переробка твору) чи 
його творчим перекладом на іншу мову. 

Службовий твір – твір, створений автором у порядку виконання службових 
обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним 
і роботодавцем. 

Первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор твору. Авторське 
право на твір виникає внаслідок факту його створення. 

Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може 
використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів: 

● латинська літера «С», обведена колом, – ©; 
● ім’я особи, яка має авторське право; 
● рік першої публікації твору. 

Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі та кожному 
примірнику твору. 

Співавторами є особи, спільною працею яких створено твір. 
Автору належать особисті немайнові права: вимагати визнання свого авторства 

шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках; вибирати 
псевдонім і вимагати його зазначення замість справжнього імені автора на творі і його 
примірниках; вимагати збереження цілісності твору. Особисті немайнові права не можуть 
бути передані іншим особам. 

До майнових прав автора належать: виключне право на дозвіл або заборону 
використання твору; виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими 
особами. 

Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору. 
Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не 
передбачено трудовим договором (контрактом) між автором і роботодавцем. 

Вільне відтворення твору допускається без згоди автора для аудиторних занять за 
умови, що обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Додаток 1 
Зразок оформлення бібліографічного опису: 

підручника, навчального посібника (один, два або три і більше авторів): 
одного автора: 
Різник О. Я. Логічне програмування : навч. посіб. / О. Я. Різник. – Львів : Видавництво 

Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 288 с. 
Черчик Л. М. Економіка будівництва : навч. посібник / Л. М. Черчик. – 2-ге вид., 

перероб. і доповн. – Рівне : НУВГП, 2014.  – 201 с.  
двох (трьох) авторів: 
Журахівський А. В. Оптимізація режимів електроенергетичних систем : навч. посіб. / 

А. В. Журахівський, Н. Р. Засідкович, А. Я. Яцейко. – Львів : Видавництво Національного 
університету „Львівська політехніка”, 2009. – 156 с. 

Гурин В. А., Євреєнко Ю. П. Гідроаеродинамічні машини та насосні станції: 
конструкції, експлуатація, надійність : підручник. / В. А. Гурин, Ю. П. Євреєнко. – Рівне : 
НУВГП, 2014. – 186 с. 

чотирьох  і більше авторів: 
Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник. У 2-х ч. / За ред. С. Будаговської. –  

3-є вид. – Київ : Основи, 2012. – 516 с. 
Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. 

служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова та ін.] ; Укр. 
ін-т соц. дослідж. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. : іл., табл. – (Серія 
„Формування здорового життя молоді” : у 14 кн., кн. 13).  

словника: 
Українсько-німецький словник : посібник для ЗОШ та ВНЗ / за ред. Е. І. Лисенко. – 

Київ-Ірпінь : Перун, 1997. – 640 с. 
збірника наукових праць: 
Вісник НУВГП. Технічні науки. Зб. наукових праць. – Вип. 3(71). Ч. 1. – Рівне : 

НУВГП, 2015. – 354 с. 
статті зі збірника: 
Горбачук Д. А. Фінансовий механізм забезпечення соціальних ризиків. // Вісник 

НУВГП: Зб. наук. праць. – Вип. 4(17). Економіка. – Рівне, 2012. – С. 9–14. 
статті з журналу: 
Захарін С. В. Кредитування інвестиційної діяльності // Фінанси України. – 2004. – № 4. 

– С. 97–105. 
частина періодичного, продовжуваного видання (статті зі збірника): 
Горбачук Д. А. Фінансовий механізм забезпечення соціальних ризиків / Д. А. Горбачук 

// Вісник НУВГП : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 4(17) : Економіка. – Рівне, 2012. –  
С. 9–14. 

автореферату дисертацій: 
Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких 

гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад ; Тернопіл. держ. техн. ун-т  
ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр.: – С. 17–18.  

електронні ресурси: 
Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, 

культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Львів–2010”) [Електронний ресурс] /  
Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 
2010. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : 
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03/klinko.htm. 

розділу книги: 
Історичний розвиток податкової системи в Україні // Нариси з історії оподаткування. / 

Н. В. Нечай. – К., 2012. – С. 48–140. 
нормативних документів: 

Земельний кодекс України: Закон України від 13 березня 1992 р. № 2196-ХІІ 
Відомості Верховної Ради України. – 1992. № 25. – ст. 354. – С. 743–786. 
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Додаток 2 
 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та природокористування 

 

 

 

Л.Ф. Кожушко, Т.О. Кузнецова, О.Ю. Судук 
 

 

 

 

 
 
 

 
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ 

 
Підручник 

 

 

Затверджено вченою радою Національного університету водного 

 господарства та природокористування 

 як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за 

спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рівне 2016 
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Додаток 3 

УДК  658+339.138(075.8) 

ББК 65.050.9я7 

        К58 

 

Затверджено вченою радою Національного університету водного 

 господарства та природокористування. 

 (Протокол № 3 від 25 березня 2016 р.) 

 
Рецензенти: 

Гончаров Ю.В., доктор економічних наук, професор, академік Академії 

економічних наук України, завідувач кафедри менеджменту Київського 

національного університету технологій та дизайну; 

Брич В.Я., доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних 

наук, проректор з науково-педагогічної роботи Тернопільського національного 

економічного університету. 

Заруба В.Я., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної 

кібернетики та маркетингового менеджменту НТУ «Харківський політехнічний 

інститут. 
 

    Кожушко Л.Ф., Кузнецова Т.О., Судук О.Ю.   
К58 Основи менеджменту і маркетингу: підручник. – Рівне : НУВГП, 2016. – 291 с. 

        ISBN 978-966-327-294-8 
 

Навчальний посібник призначено для вивчення дисципліни «Основи 

менеджменту і маркетингу» при підготовці бакалаврів за спеціальністю  

«Будівництво та цивільна інженерія» 

Викладено основні аспекти менеджменту і маркетингу, аналіз становлення і 
розвитку науки управління, розглянуто сутність менеджменту і маркетингу та їхнє 
місце в загальній системі управління організацією, функції менеджменту і 
маркетингу, їхні основні принципи та методи. 

Видання дозволить студентам усвідомити суть основних категорій менеджменту 
і маркетингу.   
 

(Має бути в другому рядку після анотації)                    УДК  658+339.138(075.8) 
                                                                                  ББК 65.050.9я7 

                                                         
 
ISBN 978-966-327-294-8                                            © Кожушко Л.Ф., Кузнецова Т.О., 

                                                                                        Судук О.Ю., 2016 

                                                                                    © Національний університет  

                                                                                       водного господарства та  

                                                                                       природокористування, 2016  
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Додаток 4 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та природокористування  

 
 

Черчик Л.М. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Економіка будівництва 
 

Навчальний посібник 

 

Друге видання 

 

Рекомендовано вченою радою Національного університету водного 

господарства та природокористування як навчальний посібник  

для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю  

«Будівництво та цивільна інженерія» 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рівне 2016 
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Додаток 5 

УДК 69.003(075.8) 

ББК 65.9 31я7-6 

         Ч-45 
Рекомендовано вченою радою Національного університету  

водного господарства та природокористування. 

 (Протокол № 3 від 25 березня 2016 р.) 

 
Рецензенти: 

Ковальов В.М., доктор економічних наук, професор Української інженерно-

педагогічної академії, м. Артемівськ; 

Левицька С.О., доктор економічних наук, професор Національного університету 

водного господарства та природокористування,  

м. Рівне; 

Мішенін Є.В., доктор економічних наук, професор Сумського національного 

аграрного університету. 

 

    Черчик Л.М. 
Ч-45 Економіка будівництва : навч. посібник / Л. М. Черчик. – 2-ге вид., перероб. і 

доповн. – Рівне : НУВГП, 2016.  – 201 с. 

         ISBN …… 
 

Навчальний посібник складається з шести розділів, в яких представлено робочу 
програму дисципліни, розглянуто економічну модель діяльності будівельного 
підприємства. Наведено відомості про формування виробничої програми 
будівельного підприємства та необхідні виробничі ресурси; ціноутворення та 
кошторисна справа у будівництві. Міститься контрольна тестова програма. 

Посібник відповідає затвердженій робочій програмі дисципліни «Економіка 
будівництва» та призначений для студентів вищих навчальних закладів 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», магістрів, аспірантів, 
спеціалістів і керівників будівельних підприємств, слухачів шкіл бізнесу. 
 

(Має бути в другому рядку після анотації)                       УДК 69.003(075.8) 
                               ББК 65.9 31я7-6 

 

 

 

 

 

 

ISBN ………………                                                         © Черчик Л.М., 2016                                        
                                                                                        © Черчик Л.М., 2016 

                                                                                        © Національний університет   

                                                                                            водного господарства та  

                                                                                            природокористування, 2016 
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Додаток 6 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства  та природокористування  

Кафедра маркетингу 

 
 
 

06-13-15 
 
 
 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
до самостійного вивчення 

навчальної дисципліни 

«Маркетингова товарна політика» 

 

студентами спеціальності 075 «Маркетинг» 

денної форми навчання 

 

 

 

 

Рекомендовано науково-методичною 

комісією зі спеціальності 075 

«Маркетинг».  

Протокол № 5 від 26.12.2015 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рівне – 2016 
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Додаток 7 

 

 

Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни 

„Маркетингова товарна політика” студентами спеціальності 075 «Маркетинг» 

денної форми навчання / Толчанова З. О. – Рівне : НУВГП, 2015. – 12 с. 

 

Упорядник: З.О. Толчанова, кандидат економічних наук, доцент. 

 

 

Відповідальний за випуск: М.В. Мальчик, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри маркетингу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Толчанова З.О., 2015 

© НУВГП, 2015 
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Додаток 8 
Зразок рецензії 

 
РЕЦЕНЗІЯ 

на навчальний посібник «Водопровідні мережі» 
авторів Ткачука О.А., Шадури В.О. 

 

Поданий на рецензію навчальний посібник складається з п'яти розділів, 
дев'ятнадцяти додатків та списку літератури із 17 позицій. Структура посібника та 
наведений матеріал повністю відповідають освітньо-професійній програмі за 
напрямом підготовки фахівців « Гідротехніка (водні ресурси)». Розглянуто питання 
пов'язані з проектуванням водопровідних мереж і споруд, що взаємодіють з ними і 
є складовою частиною будь-якої системи водопостачання. Приділено увагу 
визначенню типу системи водопостачання, вибору її схеми та розрахункам 
водоспоживання. Детально розглянуто трасування водоводів та водопровідних 
мереж, їх гідравлічні та техніко-економічні розрахунки, а також деталювання вузлів 
водопровідних мереж та проектування окремих споруд на них. Вказуються 
особливості визначення розмірів напірно-регулювальних споруд, необхідних 
напорів і подач насосів насосних станцій, що взаємодіють із водопровідними 
мережами. 

Крім основних теоретичних положень в посібнику наведено наскрізний 
приклад, яким обґрунтовується прийняття технічних рішень і проведення 
розрахунків, більшість яких виконується на ПЕОМ. Додатки містять основний 
довідковий матеріал, необхідний для виконання розрахунків і проектування 
водопровідних мереж та споруд на них. Наведений матеріал розрахований на 
закріплення здобутих теоретичних знань, застосування їх при вирішенні 
інженерних задач, а також набуття навичок самостійної роботи при курсовому та 
дипломному проектуванні. 

Для вдосконалення викладеного матеріалу є такі зауваження: 

- визначення схем водопостачання (§1.4) в частині техніко-економічного 
обґрунтування базується на дещо застарілих підходах, які не характерні умовам 
ринкової економіки; 

- потребує детальних пояснень прийняття величин економічного фактора, 
наведених в § 4.1,; 

- при деталюванні водопровідних мереж слід більшу увагу приділити 
застосуванню пластмасових труб. 

В цілому навчальний посібник „Водопровідні мережі" написаний технічно і 
методично грамотно, матеріал викладено зрозуміло і він може бути 
рекомендований до видання з грифом „Рекомендовано Міністерством освіти і 
науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів” . 

 
Рецензент: 

д-р. техн. наук, професор, завідувач відділу  
сільськогосподарського 
водопостачання і водовідведення НДІ 

“УкрНДІГіМ”,                                   П.Д. Хоружий 
Підпис Хоружого П.Д. засвідчую: 
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Додаток 9 
Зразок витягу 

Витяг з протоколу №3 

засідання кафедри  гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин 

 

12.01.2015 

 

 Присутні: 16 членів кафедри 

 

 

СЛУХАЛИ:  Доцента кафедри Герасимова Г.Г. про підготовку до видання 

навчального посібника  «Енергоощадність в теплоенергетиці» для студентів спеціальності  

144 «Теплоенергетика». 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати навчальний посібник Герасимова Г.Г. 

«Енергоощадність в теплоенергетиці» до розгляду науково-методичною та вченою 

радами для надання грифа «Рекомендовано вченою радою Національного університету 

водного господарства та природокористування» з подальшим  виданням в редакційно-

видавничому відділі для використання в навчальному процесі. 

 

Голосували: 

«за» – одноголосно 

 

 

 

Завідувач кафедри                            (підпис)   О.А. Рябенко 

 

 

Секретар                          (підпис)   Н.І. Мосійчук 
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Додаток 10 

Зразок витягу 
 

ВИТЯГ 
з протоколу № 1 засідання науково-методичної комісії  зі спеціальності  

144 «Теплоенергетика» 
09.02.2015 

 

Присутні 81: Кочмарський В.З., Тимейчук О.Ю., Куба В.В., Герасимов Г.Г., Слюсарчук 

Л.М., Кравченко В.С. 

 

СЛУХАЛИ:  Доцента кафедри Герасимова Г.Г. про підготовку до видання навчального 

посібника «Енергоощадність в теплоенергетиці» для студентів спеціальності 144 

«Теплоенергетика». 

УХВАЛИЛИ: 1. Рекомендувати навчальний посібник Герасимова Г.Г. про 

«Енергоощадність в теплоенергетиці», який відповідає робочій програмі навчальної 

дисципліни,  до  розгляду науково-методичною радою НУВГП. 

2. Просити вчену раду про надання навчальному посібнику Герасимова Г.Г. 

«Енергоощадність в теплоенергетиці» грифа «Рекомендовано вченою радою 

Національного університету водного господарства та природокористування» з 

подальшим  виданням в редакційно-видавничому відділі для використання в 

навчальному процесі. 

 

 

 
 

Голосували: 

“за” – одноголосно 

 

Голова методичної комісії                                   (підпис)               В.З. Кочмарський  

  

Секретар                                   (підпис)              В.В. Куба 

                                                
1 Якщо присутніх менше 10 осіб, то їх необхідно назвати поіменно, якщо більше – вказати лише кількість. 
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Додаток 11 

Зразок рецензії 
 

РЕЦЕНЗІЯ 

на «Методичні вказівки до виконання курсового проекту № 2 «Проект 
споруди (будівлі) в античних формах» студентами спеціальності  

191 «Архітектура та містобудування» 
 

«Методичні вказівки» укладено відповідно до робочої програми дисципліни 

«Архітектурне проектування» та вимог до виконання курсових робіт з вказаної 

дисципліни. 

Структура «Методичних вказівок» є обґрунтованою і методично забезпечує 
досягнення основної мети виконання курсового проекту – на основі знань і 
навичок, набутих в процесі виконання попередніх завдань з курсу “Архітектурне 
проектування” запроектувати будівлю (споруду) в античних формах. “Вказівки” 
сприятимуть засвоєнню студентами методики проектування, розвитку 
самостійного мислення, творчого підходу при оперуванні складовими ордерних 
систем з метою виявлення їх пластики, а в результаті - формування гармонійного 
образу проектованої (будівлі) споруди. Доцільним і логічним є введення до складу 
проекту пояснювальної записки, яка слугуватиме не тільки засобом обґрунтування 
прийнятого архітектурно-планувального вирішення, але є невід'ємною 
структурною одиницею проектної документації в реальному проектуванні. 

Вважаю доцільним рекомендувати  методичну розробку до використання у 

навчальному процесі. 

 

 

Д-р техн. наук, професор, 

завідувач кафедри промислового, 

цивільного будівництва та інженерних споруд       (підпис)                Є.М. Бабич 
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Додаток  12 

Зразок витягу 

 

Витяг  

з протоколу № 9 

засідання кафедри трудових ресурсів і підприємництва 
 
24.12. 2015. 

 

Присутні:  11 із 12 членів кафедри. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію доцента Мазур Н.О. про «Методичні рекомендації 

до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові 

відносини», які розроблено відповідно до робочої програми навчальної 

дисципліни. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати «Методичні рекомендації до  виконання 

курсової роботи з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» 

(укладач Мазур Н.О.) для розміщення в електронному репозиторії та використання 

в навчальному процесі. 

  

Голосували: 

«за» – 11. 

 

Завідувач кафедри                                  (підпис)                       Л.І. Безтелесна 

            

Секретар                                    (підпис)         Т.В. Похно 
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Додаток 13 

Зразок витягу 

 

Витяг з протоколу № 12 

засідання науково-методичної комісії  зі спеціальності 191 

“Архітектура та містобудування” 
 

 

24.12.2015. 

 

Присутні: О.Л. Михайлишин, Юрчук О.М., Пугачов Є.В., Клекотко Я.В., Ромашко В.М., 

Дмитрук В.П., О.Е. Смолінська. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію професора Пугачова Є.В. про  «Методичні вказівки до 
виконання курсового проекту № 2 «Проект споруди (будівлі) в античних формах” для 
студентів спеціальності  «Архітектура та містобудування», які укладено відповідно до 
робочої програми навчальної дисципліни.  

 
УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати «Методичні вказівки до виконання курсового проекту 

№ 2 «Проект споруди (будівлі) в античних формах» студентами спеціальності  191 
«Архітектура та містобудування»  до розміщення в електронному репозиторії та 
використання в навчальному процесі. 

  
 

Голосували: 

«за» – одноголосно. 

 

 

Голова науково-методичної комісії      (підпис)            О.Л. Михайлишин  

 

 

Секретар                                         (підпис)   О.Е. Смолінська 
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Додаток 14 

Зразок плану видання 

 

План видання 

навчально-методичної літератури 

на ____________ семестр 20_-20_ навчального року  

кафедри _________________________________ 

 

 
Завідувач кафедри                                                                В.М. Ромашко

 
 

№ 
з/п 

 
 
 

Повна назва видання 

Відповідальний за 
видання (ПІБ зав. 

кафедри);   
шифр методичної 

літератури 

 
Укладач 

(колектив 
укладачів) 

 
Код 

спеціальності 

 
 
 

Форма навчання 

1 2 3 4 5 7 

…. ………. …………… ……………. ………… ……….. 

55 Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Архітектурна 
композиція» для 
студентів 
спеціальності 191 
«Архітектура та 
містобудування» 

денної форми 
навчання 

Ромашко В.М. 
 

03-06-31 

Байцар-
Артеменко 

О.В. 

191 Денна 
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Навчально-методичне  видання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
для підготовки рукописів навчальної літератури, 
 видання  в редакційно-видавничому відділі та 

розміщення в цифровому репозиторії університету 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру 

видавців, виготівників і розповсюджувачів  

видавничої продукції РВ № 31 від 26.04.2005 р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


