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ПЕРЕДМОВА
Відповідно до «Положення про організацію наукової, науково-технічної
діяльності у вищих навчальних закладах» одним із шляхів вирішення завдань та
пріоритетних напрямів розвитку закладу вищої освіти є саме організація
інформаційної та видавничої діяльності, популяризація досягнень науки вищої
школи через засоби масової інформації, мережу Інтернет.
З метою надання допомоги викладачам у підготовці навчально-методичних
видань та підвищення якості видавничої діяльності підготовлено методичні
вказівки щодо структури, змісту та обсягів навчальних видань.
В основу методичних вказівок покладені законодавчі акти України про
видавничу діяльність, нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки
України, Акредитаційної комісії України, державні стандарти України,
Положення НУ «ОМА» про надання грифів навчальній літературі і засобам
навчання та видання навчальної літератури.
Згідно Критеріям оцінки якості програм вищої освіти та методичним
рекомендаціям щодо їх застосування під час акредитації, методичне забезпечення
освітнього процесу кожної дисципліни складається з:
1.
Навчальної програма
2.
Робочої програми навчальної дисципліни
3.
Підручників та навчальних посібників
4.
Конспекту лекцій
5.
Методичних вказівок до проведення практичних (лабораторних)
занять
6.
Методичних рекомендацій для самостійного вивчення дисципліни
7.
Методичних вказівок до виконання курсових робіт (за необхідності)
8.
Методичних вказівок до виконання дипломних робіт (за необхідності)
9.
Методичних вказівок до виконання розрахунково-графічних та
контрольних робіт (за необхідності)
10.
Методичних вказівок до написання рефератів (за необхідності)
11.
Мультимедійних засобів навчання – візуального супроводження
навчального матеріалу (презентації) (за бажанням)
12.
Переліку рекомендованої літератури
13.
Роздаткового матеріалу (за необхідністю).
Запропоновані вказівки, рекомендації та поради будуть корисними для
молодих та досвідчених викладачів інституту, всіх, хто цікавиться питаннями
підготовки і оприлюднення результатів навчально-методичної роботи.
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1. Класифікація видань
З 01 липня 2016 року, відповідно до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 4
березня 2016 року за № 65, набули чинності національні стандарти
України: ДСТУ 3017:2015 "Інформація та документація. Видання. Основні
види. Терміни та визначення понять" та ДСТУ 8302:2015 "Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила
складання".
Згідно ДСТУ 3017:2015
Виданням називається документ, який пройшов редакційно-видавниче
опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом,
містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам
державних документів щодо їхнього оформлення і поліграфічного
виконання.
За ознакою періодичності видання поділяються на неперіодичні,
серійні, періодичні. До неперіодичних відносять такі види видань:
посібник, наочний посібник, практичний посібник, навчальний посібник,
навчальний наочний посібник,
навчально-методичний посібник,
практичний порадник, підручник, методичні рекомендації (методичні
вказівки), курс лекцій, конспект лекцій, практикум, словник, довідник,
тощо.
Навчальне видання – це видання систематизованих відомостей
наукового або прикладного характеру, викладених у зручній для вивчення і
викладання формі. У навчальному процесі найбільше використовуються
такі навчальні видання як посібники, підручники, методичні вказівки.
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.
Підручник – навчальне видання з систематизованим викладом
дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі та
офіційно затверджене як таке.
Курс лекцій – навчальне видання повного викладу тем навчальної
дисципліни, визначених програмою.

6

Конспект лекцій – навчальне видання стислого викладу курсу лекцій
або окремих розділів навчальної дисципліни.
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.
Довідник – довідкове видання прикладного характеру, побудоване за
абеткою назв статей або в систематичному порядку.
У системі вищої освіти прийнята типологічна модель навчальних
видань, побудована за функціональною ознакою, яка визначає їх значення
та місце у навчальному процесі:
 програмно-методичні (навчальні плани, навчальні програми);
 навчальна книга (підручники, навчальні посібники, тексти
лекцій, конспекти лекцій тощо);
 навчально-методичні (методичні вказівки та рекомендації з
методики викладання навчальної дисципліни, вивчення курсу,
виконання
практичних,
лабораторних,
контрольних,
розрахункових, курсових та дипломних проектів (робіт),
практичної підготовки, організації самостійної роботи студентів
тощо);
 допоміжні (практикуми, збірники задач і вправ, хрестоматії,
книги для читання тощо).
Видання, які входять у групу навчальної книги, розглядаються як
основні засоби навчання, головне джерело науково-дисциплінарних знань.
В методичній літературі часто зустрічається узагальнена назва “навчальна
книга”, яка поєднує лише підручники та посібники.
Більш детальна характеристика видань за новим національним
стандартом ДСТУ 3017:2015 представлена в електронному варіанті на
сервері.
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2.Методичні вказівки щодо структури, змісту та обсягів
навчальних видань в ДІ НУ «ОМА».
Методичні вказівки розроблені з урахуванням законів України «Про
видавничу справу», «Про вищу освіту», Державного стандарту України
«Видання. Основні види. Терміни та визначення» ДСТУ 3017:2015, якими
необхідно керуватися під час підготовки підручників та навчальних
посібників.
2.1. Структура підручників та навчальних посібників:
При створенні підручників та навчальних посібників необхідно
враховувати наступне:
 навчальні видання повинні мати високий науково-методичний
рівень, містити необхідний довідковий апарат;
 підручники та навчальні посібники мають бути написані
державною мовою в доступній формі, навчальний матеріал має
бути пов’язаний з практичними завданнями, в книзі повинні
просліджуватися тісні міжпредметні зв’язки.
Основні структурні елементи підручників та посібників:
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.
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 студентом при вивченні навчальної дисципліни. Обсяг передмови –
0,1–0,2 авт.арк.
Основний текст
Основний текст підручника (навчального посібника) – це дидактично
та методично оброблений і систематизований автором навчальний матеріал.
Викладання матеріалу відрізнятися об’єктивністю, послідовністю.
Композиція навчальній книзі повинно науковістю та чіткою логічною
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підручника, подання термінів, прийоми введення до тексту нових понять,
використання засобів наочності повинні бути направлені на те, щоб
передати студентові певну інформацію, навчити його самостійно
користуватися книгою, захопити його, викликати інтерес до предмета, що
вивчається.
Питання, тести, задачі, завдання
Питання та завдання (для самоперевірки та контролю засвоєння знань)
у навчальній книзі дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання
студентом 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 студента на
активну пізнавальну діяльність, самостійну творчу працю та вміння
розв’язувати задачі. У кожному підручнику, посібнику мають бути
приклади, питання, задачі.
Ілюстрація у навчальній книзі
Вибір виду ілюстрацій залежить від мети, яку ставить перед собою
автор.
Можна сформулювати такі загальні рекомендації авторам по
ілюструванню 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
студентів. Так, у підручниках для студентів молодших курсів
ілюстрації мають відрізнятися більшою образністю, ніж
ілюстрації для студентів 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;
 ілюстрації у вигляді схем не повинні повторювати матеріалу
основного тексту або містити зайву інформацію, що відволікає
читача від засвоєння теми;
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 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.
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.
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.
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.
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.
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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 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 курсанта та студента для
самостійного вивчення навчального матеріалу та продуктивністю засвоєння
інформації.
Обсяг навчального видання рекомендується визначати за формулою:
V п/нп/ = К п/нп/ х 0,14 ( Ta + T cpc),
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 К п
=1, а для навчального посібника
0,5 < К нп < 1. Величина К нп 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 1 авт.арк.
навчальної інформації студентом за одну годину самостійної роботи з
літературою, розв’язання 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 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.
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2.2. Конспект лекцій
Конспект лекцій – навчальне видання стислого викладу курсу лекцій
або окремих розділів навчальної дисципліни.
Лекції повинні бути написані державною мовою, мати високий
науково-методичний рівень, містити необхідний довідковий апарат.
Навчальний матеріал має бути пов’язаний з практичними завданнями,
мають простежуватися міжпредметні зв’язки. Текст лекцій може містити
цікаві приклади, які повинні зацікавити курсанта/студента, ілюстративний
матеріал і таблиці, що підвищують цінність теоретичного матеріалу.
Конспект лекцій може містити додатки, що допоможуть
курсанту/студенту самостійно опрацьовувати матеріал, який важко знайти
або який міститься в офіційних чи виробничих виданнях.
Структура даного видання:
вступ;
основний текст (теми, підтеми, кількість годин відповідно до
навчального плану);
назва лекції, план лекції, текст лекцій (стислий виклад матеріалу лекції
з прикладами);
контрольні запитання та завдання.
післямова.
список рекомендованої літератури;
додатки.
Розділи, що відповідають темам дисципліни, мають бути однаковими
за обсягом. Рекомендований об’єм опублікованих лекцій визначається так:
1 година – 0,4–0,5 др.ар. (16.000–20.000 знаків). Загальний обсяг конспекту
лекцій визначає кафедра. При цьому рекомендовано враховувати вимоги
Міністерства освіти і науки України до методичних видань, за якими
кількість сторінок не може перевищувати 5 друк. аркушів.
Вступ. Визначається роль, місце та значення дисципліни у професійній
підготовці фахівців певного напряму підготовки.
Основний
текст.
Подається
методично
опрацьований
та
систематизований матеріал, що за змістом та структурою повинен
відповідати вимогам робочої програми дисципліни. Матеріал лекцій
повинен викладатись системно, доступно, у чіткій логічній послідовності, з
використанням елементів проблемного навчання та засобів наочності.
Контрольні запитання та завдання. Контрольні запитання і завдання
бажано розміщувати після кожної структурної частини конспекту (лекції,
розділу). Вони забезпечують ефективне засвоєння опрацьованого
теоретичного матеріалу. За змістом контрольні запитання мають бути
професійно спрямовані.
Післямова. Узагальнюється викладений матеріал, акцентується увага
на невирішених проблемах, наводяться основні напрямки подальшого
розвитку галузі науки.
Перелік використаних джерел. Вказуються джерела запозичення
інформації у процесі викладення тексту конспекту лекцій.
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Додатки. Додають різні матеріали, що доповнюють основний текст
конспекту, а також довідкові матеріали для розв’язання контрольних
завдань.
2.3. Методичні вказівки до практичних робіт
Методичні вказівки повинні охоплювати всі практичні роботи,
виконання яких передбачено робочою програмою дисципліни. Якщо
дисципліна вивчається впродовж двох чи трьох семестрів, то допускається
вказівки видавати окремими частинами (Ч. 1, Ч. 2, ...).
Рекомендується така структурна схема.
Загальні методичні вказівки (наводяться загальні вимоги щодо
підготовки до занять, організації проведення практичних робіт, оформлення
і захисту звітів, системи оцінювання знань).
Практичне заняття 1
При розробці вказівок до кожного з практичних робіт доцільно
дотримуватися такої структурної схеми:
 мета, завдання практичної роботи;
 вказівки щодо підготовки до заняття;
 основні теоретичні положення;
 порядок виконання роботи;
 методичні вказівки до виконання роботи;
 обробка результатів роботи та їх аналіз;
 оформлення та захист звіту;
 запитання для самоконтролю.
Практична робота 2
...
Перелік рекомендованих джерел
У залежності від специфіки дисципліни окремі елементи цієї
структурної схеми можуть бути змінені, вилучені, об’єднані або доповнені.
2.4. Методичні вказівки до лабораторних робіт
Методичні вказівки повинні охоплювати всі лабораторні роботи,
виконання яких передбачене робочою програмою дисципліни. Якщо
дисципліна вивчається впродовж двох чи трьох семестрів, допускається
вказівки видавати окремими частинами (Ч. 1, Ч. 2, ...).
Рекомендується така структурна схема.
Загальні методичні вказівки. Висвітлюються організаційні питання
проведення лабораторних робіт, загальні вимоги до оформлення звітів з
лабораторних робіт, порядок проведення вхідного контролю та захисту
робіт, критерії оцінювання знань курсантів/студентів за результатами
виконання лабораторних робіт тощо.
Лабораторна робота 1
Методичні вказівки до кожної лабораторної роботи розробляються за
такою схемою:
 мета, завдання і тривалість роботи;
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вказівки щодо підготовки до заняття;
основні теоретичні положення;
порядок виконання роботи;
опис схеми устаткування;
методичні вказівки щодо виконання роботи (основні формули
для обчислень, довідкова інформація, вимоги до обробки
результатів роботи тощо);
 аналіз результатів роботи, висновки, захист роботи;
 контрольні запитання.
Лабораторна робота 2
…
Перелік рекомендованих джерел
У залежності від специфіки дисципліни окремі елементи цієї
структурної схеми можуть бути змінені, вилучені, об’єднані або доповнені.
2.5. Методичні рекомендації для самостійного вивчення
дисципліни
Методичні рекомендації мають таку структуру:
вступ;
методичні рекомендації щодо вивчення тем, розділів дисципліни;
контрольні і домашні завдання для самостійної роботи;
характеристика курсового проектування;
питання та завдання для самоконтролю та контролю досягнутих
результатів навчання;
перелік рекомендованих джерел.
Вступ. Наводиться загальна характеристика дисципліни, мета та
завдання її вивчення, місце у структурно-логічній схемі. Висвітлюється
місце і роль дисципліни у професійній підготовці фахівця певного напряму
підготовки (спеціальності). Подається узагальнений перелік умінь,
компетенції, якими повинен оволодіти курсант/студент у процесі вивчення
навчальної дисципліни.
Методичні рекомендації щодо вивчення тем, розділів дисципліни.
Описані форми, методи і види самостійної роботи курсанта/студента під час
опанування навчальної дисципліни (вивчення літературних джерел,
конспектів лекцій, підготовка до практичних, лабораторних занять,
семінарів, підготовка доповідей, написання рефератів, есе тощо).
Контрольні і домашні завдання для самостійної роботи. Наводиться
перелік обов’язкових та додаткових контрольних та домашніх завдань за
різними рівнями складності і загальні методичні вказівки щодо їх
виконання. При необхідності можливе наведення прикладів виконання
завдань (для репродуктивного рівня складності).
Характеристика курсових робіт. Наводиться загальна характеристика
курсової роботи, порядок формування індивідуальних тем, загальні
рекомендації щодо виконання роботи. Докладна інформація щодо
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організації курсової роботи, вимог до змісту основних розділів роботи, її
оформлення наводиться у методичних вказівках до курсових робіт.
Питання і завдання для самоконтролю та контролю результатів
навчання. Наводиться перелік контрольних питань та завдань для
поточного та підсумкового контролю; тренувальні тести для підготовки до
підсумкового контролю у тестовій формі; критерії оцінювання, шкала
оцінювання знань, методи та форми контролю тощо.
Перелік рекомендованих джерел. Подається перелік основної та
додаткової літератури. До основної, як правило, включають нормативні
документи, базові вітчизняні, зарубіжні підручники та навчальні посібники.
У список додаткової літератури включаються різні довідкові, періодичні
видання, наукові монографії, методичні рекомендації, посилання на Internetджерела тощо.
2.6. Методичні вказівки до виконання курсових робіт
Рекомендується така структурна схема методичних вказівок до
виконання курсових робіт:
Вступ
Мета і завдання. Наводяться мета і узагальнений перелік завдань, які
повинен навчитися розв’язувати курсант/студент у процесі підготовки
курсових робіт.
Організація роботи над курсовою роботою. Висвітлюються
організаційні питання: терміни і порядок видачі завдань на курсову роботу,
вимоги до змісту і оформлення, графік і контроль виконання роботи тощо.
Тематика курсових робіт. Наводяться рекомендована тематика, над
якою може працювати курсант/студент, у тому числі за замовленням
виробництва, результатами виконання держбюджетних і госпдоговірних
робіт тощо, а також рекомендації щодо збирання матеріалів для курсових
робіт. Тематика курсових робіт уточнюється і конкретизується щорічно,
затверджується
завідувачем
кафедрою
і
видається
кожному
курсанту/студенту як індивідуальне завдання. Структура курсових робіт
визначається і затверджується відповідними кафедрами.
Курсова робота складається із пояснювальної записки і графічної
частини:
1) Пояснювальна записка. Наводиться структурна схема
пояснювальної записки; вказується орієнтований обсяг пояснювальної
записки; даються методичні поради щодо змісту і розроблення окремих
розділів курсової роботи;
2) Графічна частина. Вказуються обсяг і зміст графічної частини,
наводяться вимоги та загальні поради щодо оформлення.
Вимоги до оформлення курсової роботи. Наводяться вимоги щодо
оформлення матеріалів курсових робіт згідно із стандартом СОУ
207.01:2004 “Текстові документи. Загальні вимоги”, перелік нормативних
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документів, яких слід дотримуватись при оформленні, та приклади
оформлення та ін.
Захист курсової роботи. Описується порядок і процедура захисту
роботи, наводяться критерії оцінювання знань курсанта/студента за
результатами захисту роботи.
Перелік рекомендованих джерел.
Додатки (при необхідності).
2.7. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт
Рекомендується така структурна схема методичних вказівок до
виконання дипломних робіт:
Вступ
Мета і завдання. Коротко висвітлюється мета і узагальнений перелік
завдань, які розробляє курсант/студент у процесі підготовки дипломної
роботи.
Організація роботи над дипломною роботою. Вказуються порядок і
терміни видачі завдання на дипломну роботу, описується сутність і порядок
контролю за ходом роботи, доводиться до відома порядок консультацій.
Тематика дипломних робіт. Рекомендуються напрями, орієнтовна
тематика та типова структура роботи, в тому числі на замовлення
виробництва, за результатами виконання держбюджетних, госпдоговірних
та науково-дослідних курсантських/студентських робіт тощо; наводяться
рекомендації щодо збирання матеріалів для дипломної роботи.
Конкретизація дипломної тематики здійснюється щорічно наказом
директора із закріпленням індивідуального завдання за кожним
курсантом/студентом.
Структура і зміст дипломної роботи:
1) Пояснювальна записка. Наводиться структурна схема
пояснювальної записки; вказується орієнтовний обсяг пояснювальної
записки; даються методичні поради щодо змісту і розроблення окремих
розділів дипломної роботи та оформлення.
2) Графічна частина. Вказується обсяг і зміст графічної частини
проекту, вимоги та методичні поради до її виконання і оформлення.
Вимоги до оформлення дипломної роботи. Наводяться вимоги щодо
оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів, додатків до
дипломної роботи, перелік нормативних документів, яких слід
дотримуватись при оформленні дипломної роботи.
Захист дипломної роботи. Наводиться сутність і порядок
організаційних робіт при підготовці дипломної роботи до захисту,
описується порядок і процедура рецензування та захисту, наводяться
критерії оцінювання результатів дипломної роботи Державною
екзаменаційною комісією.
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2.8. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних та
контрольних робіт
Рекомендується така структурна схема методичних вказівок.
Загальні вказівки. Висвітлюються організаційні питання щодо
виконання графічно-розрахункових та контрольних робіт, порядок
формування індивідуальних завдань, загальні вимоги до оформлення робіт,
критерії оцінювання знань курсантів/студентів за результатами захисту
робіт. Далі наводиться перелік та зміст робіт (або індивідуальні завдання),
які необхідно виконати курсанту/студенту з дисципліни.
Розрахунково-графічна робота 1
При розробці вказівок до кожної розрахунково-графічної роботи
доцільно дотримуватися такої структурної схеми:
 мета роботи;
 вихідні дані для виконання роботи:
 порядок виконання роботи;
 методичні вказівки щодо виконання роботи:
 оформлення результатів роботи:
 питання для самоконтролю;
 список використаної літератури.
Розрахунково-графічна робота 2
...
Перелік рекомендованих джерел
Залежно від специфіки дисципліни окремі елементи цієї структурної
схеми можуть бути вилучені, об’єднані або додані нові структурні
елементи.
2.9. Методичні вказівки до написання рефератів
Методичні вказівки до написання реферату мають містити наступні
структурні елементи:
Основні вимоги до реферату. В цій частині необхідно роз’яснити
курсанту/студенту наступні критерії до підготовки та написання реферату, а
саме:
•
повноту відображення змісту статті чи кількох праць за темою;
•
визначення методики, яку використовує автор статті, обраної
для реферування, щоби розв’язати проблему;
•
відповідність висновків автора поставленим завданням (чи
досягнута мета дослідження), тощо.
Етапи наукової роботи курсантів/студентів. Цей розділ
присвячений основним етапам наукової роботи, які складаються з: вибору
теми реферату; пошуку та опрацювання матеріалу;• складання
плану
роботи; викладення та оформлення результатів дослідження у тексті
реферату;• усний виклад реферату.
Особливу увагу варто приділити структурним елементам реферату і
надати опис кожному з них, а саме:
1. Заголовку (назві)
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2. Плану
3. Вступу
4. Основному змісту
5. Висновкам.
6. Бібліографії
Наступний розділ Правила оформлення та зразки бібліографічних
описів розкриває особливості оформлення науково-довідкового апарата.
В розділі Основні вимоги до літературного оформлення роботи
визначаються ясність та чіткість мови, відсутність складних зворотів та
граматичних помилок;• чітке
смислове
розчленування
тексту
на
абзаци;•пропорційність частин, тощо.
В розділі Основні вимоги до обсягу реферату необхідно зазначити
обсяг реферативної роботи, при цьому зауважити слід, що до загального
обсягу роботи не входять додатки, глосарій, список використаних джерел,
таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки.
Розкриваючи зміст розділу Захист реферату необхідно зазначити
основні етапи підготовки та безпосередній виступ курсанта/студента,
готовність відповідати на запитання викладача та аудиторії.
Необхідним структурним елементом методичних вказівок до
написання реферату мають бути Критерії оцінки рефератів, в якому
визначаються термін подачі реферату, правильність оформлення ,
змістовність роботи, тощо.
2.10. Методичні вказівки до написання словників (довідників).
Під час створення словників (довідників), які виконують додаткову
функцію навчальних посібників, необхідно враховувати, що вони:
•
повинні мати високий науково-методичний рівень, містити
необхідний довідковий апарат;
•
бути написаними державною мовою в зрозумілій формі,
навчальний матеріал має бути пов’язаний із практичними завданнями,
повинні простежуватися тісні міжпредметні зв’язки;
•
повинні давати змогу отримати більше корисної інформації та
краще розібратися з тією чи іншою темою.
При підготовці будь-якого словника (довідника), насамперед,
необхідно визначити перелік статей, які мають бути в них відображені
(композиційною та комунікативною одиницею словника є відносно
самостійний відрізок тексту, який називається словниковою статтею).
Множина словникових статей складає його основу. Кожна стаття розповідає
про поняття, позначене словом.
Відомим і найпоширенішим шляхом визначення такого переліку є
залучення експертів, які здійснюють вибір на основі досягнутого наукового
рівня та професіоналізму, досвіду роботи в певній галузі науки, а також
наукових інтересів, звичок й уподобань. Як правило, утворюється
редакційна рада (колегія тощо), яка визначає структуру словника у вигляді
певного переліку термінів. Потім визначається склад експертів для
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підготовки текстів статей. Як варіанти такого підходу можна розглядати
підбір і написання статей відомими, визнаними фахівцями та їх наступне
наукове редагування одним чи кількома з них, або підбір і формування
статей певною вузькою групою фахівців на підставі аналізу робіт відомих
фахівців у даній предметній сфері та їх наступне наукове редагування
одним чи кількома відомими фахівцями. Найчастіше зустрічається другий
підхід.
Після формування структури словника (довідника) і переліку його
термінів залишається процедура підготовки текстів статей. Після
формування структури й термінологічного переліку словника (довідника)
залишається підготовка й наукове редагування текстів статей. Що, як
правило, передбачає визначення переліку наукових джерел і чинних
нормативно-правових документів за темою й проведення їх ретельного
аналізу з урахуванням міждисциплінарного характеру. Далі здійснюється
упорядкування матеріалів, приведення їх до форми, зручної для написання
статей, зокрема переклад з іноземних мов, а згодом і власне написання та
наукове редагування текстів статей.
Слова в словнику (довіднику) завжди подаються в початковій
(вихідній) формі: іменник – в однині, прикметник – в звичайному ступені
порівняння; дієслово – в трьох формах (напр. в англ. інфінітив/вихідна
форма дієслова/, Past Indefinite, Past Participle).
В кінці словника (довідника) подається список найбільш вживаних
спеціальних скорочень і позначок, прийнятих у різних галузях науки і
техніки.
Для успішного користування словниками (довідниками) необхідно
уважно прочитати вступ, де йдеться про користування ним, а також
ознайомитись із списком скорочень.

2.11. Вимоги до складання рецензій
Слід пам’ятати, що авторський оригінал книги, брошури чи будьякого твору навчальної та навчально-методичної літератури може бути
виданий (тиражований) за умови позитивної на нього рецензії.
Завдання рецензента (групи рецензентів) полягає в тому, щоб дати
об’єктивну оцінку науково-методичному та літературному рівню оригіналу,
зробити аргументований аналіз актуальності, сучасного досягнення теорії і
практики.
Рецензія, як правило, складається із трьох частин: загальна, текстовий
розбір оригіналу, висновки. У загальній частині рецензент відзначає:
 місце рецензованого твору серед інших на таку ж тему, його
новизну, чим відрізняється він від попередніх творів цієї
тематики, чи не дублює інших творів;
 актуальність теми і доцільність видання, його значимість,
термінологія, структура і стиль; відповідність матеріалів
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оригіналу
сучасним
досягненням
науково-педагогічної
практики, цільовому призначенню, дотриманню дидактичних
принципів і вимог, міждисциплінарного зв’язку;
 відповідність ілюстративного матеріалу темі, чи допомагає він
кращому засвоєнню дисципліни/предмета, без яких ілюстрацій
можна обійтись;
 відповідність матеріалів оригіналу діючим нормативнотехнічним документам;
 використання найновіших літературних джерел у даній галузі
знань (вказати, які літературні джерела застаріли).
У другій частині рецензії подається детальний перелік та розгляд
усіх помічених рецензентом недоліків оригіналу – неточні і неправильні
визначення і формулювання, смислові і стилістичні огріхи, вказуються
місця в оригіналі, які, на думку рецензента, слід вилучити або скоротити,
доповнити або переробити.
У заключній частині рецензії має бути зроблений висновок про те, чи
можна даний оригінал пропонувати видавництву чи подальша робота над
ним не є доцільною. Рецензент дає автору чіткі і конкретні рекомендації
щодо поліпшення оригіналу. Зауваження і побажання мають бути
об’єктивними і принциповими. Загалом, кожний рецензент чи група
рецензентів можуть обрати свій план побудови рецензії, але за усіх умов
вона повинна містити глибокий і кваліфікований аналіз. (Додаток Д).
Рецензія обговорюється і затверджується на засіданні кафедри або
відповідної комісії чи методичного об’єднання. Текст рецензії і виписка з
протоколу засідання разом з оригіналом твору подаються до видавництва.
3. Порядок надання навчальній літературі грифів
3.1. Встановлюються такі грифи:
“Затверджено вченою радою Національного університету
«Одеської морської академії» як ... (навчальний посібник; підручник;
навчально-методичний або методичний посібник; хрестоматія; словник;
енциклопедія; довідник; засіб навчання) з дисципліни... спеціаліалізації ...”
“Затверджено вченою радою Дунайського інституту як ...
(навчальний посібник; підручник; навчально-методичний або методичний
посібник; хрестоматія; словник; енциклопедія; довідник; засіб навчання;
конспекти лекцій, методичні вказівки для виконання дипломних робіт;
методичні вказівки для виконання програм практичної підготовки) з
дисципліни... спеціаліалізації...”
“Затверджено кафедрою як ... (збірник задач і вправ; збірник тестових
завдань; навчальний наочний посібник; альбом; методичні вказівки для
виконання лабораторних робіт (практичних, семінарських занять);
методичні вказівки для виконання курсових робіт; методичні вказівки для
виконання розрахункових, розрахунково-графічних, контрольних робіт;
методичні вказівки з вивчення певної дисципліни та рекомендаціями з
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організації самостійної роботи курсантів (студентів)) з дисципліни...
спеціаліалізації...”
3.2. Порядок підготовки документів для отримання грифу
“Затверджено вченою радою НУ «ОМА» ”:
3.2.1. На підставі подання завідувача, автор направляє авторський
оригінал навчального видання (засобу навчання) на рецензування двом
фахівцям відповідної галузі знань (одна з рецензій повинна бути від
фахівця, який працює в сторонній установі). Рецензії повинні давати
об'єктивну оцінку відповідності змісту підготовленого авторського
оригіналу програмі навчальної дисципліни, відображати науковий рівень,
методичні переваги і недоліки, містити чіткий висновок про доцільність
видання і вказівки про те, для яких спеціальностей призначене видання. При
отриманні суперечливих рецензій (позитивних і негативних) авторський
оригінал має бути направлений на додаткове (контрольне) рецензування. За
поданням автора рукопис навчального видання на паперовому носії або
засіб навчання на електронному носії розглядається на засіданні кафедри, де
приймається рішення щодо рекомендації до розгляду на засіданні вченої
ради інституту питання про присвоєння грифу.
3.2.2. Після отримання рецензій, витягу з протоколу засідання кафедри,
питання щодо можливості надання твору грифу НУ «ОМА» узгоджується з
директором інституту і направляється на розгляд до НМВ ДІ НУ «ОМА»
для редакційної перевірки (в строк не менше, ніж за два тижні до засідання
вченої ради інституту). Розгляд рукописів щодо їх змістовного наповнення,
відповідності програмі, якості виконання здійснює Методист НМВ. У разі
позитивного рішення Методист рекомендує Вченій раді інституту подати
рукопис на розгляд на Вчену раду інституту. Завкафедри подає рапорт з
клопотанням про включення до порядку денного вченої ради ДІ НУ «ОМА»
питання про надання твору грифу ДІ НУ «ОМА».
3.2.3. Для включення в порядок денний засідання вченої ради інституту
питання щодо надання твору грифу ДІ НУ «ОМА» на розгляд надається
комплект документів:
рапорт завкафедри з клопотанням про включення до порядку денного
вченої ради ДІ НУ «ОМА» питання про надання твору грифу ДІ НУ «ОМА»
(Додаток В);
витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією до розгляду на
засіданні вченої ради інституту питання про надання твору відповідного
грифу;
попередньо відредагований рукопис в друкованому вигляді;
рецензії (в оригіналі із завіреними підписами рецензентів);
відповідь автора (авторів) на зауваження рецензентів (за їх наявності);
редакційний висновок (якщо рукопис видається не в інституті);
додатковий титульний аркуш, який має містити:
 гриф “Службовий твір”;
 гриф “Дозволяю опублікування. Директор ДІ НУ «ОМА». Місце
для підпису. Дата.”;
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 підпис автора (авторів), які підтверджують виконання автором
(авторами) усіх нормативних вимог і відповідальність за якість
авторського оригіналу;
 пропозиції щодо тиражу видання і віза завідувача кафедрою, що
підтверджує виконання їм покладених на нього контрольних
функцій за якість авторського оригіналу;
 віза Методиста НМВ про те, що оригінал перевірено та
підготовлено до видання у відповідності з діючими стандартами і
цими вказівками.
Видання розглядається на засіданні вченої ради інституту, де
приймається рішення щодо рекомендації до подальшого розгляду питання.
3.2.4. Після розгляду на засіданні вченої ради ДІ НУ «ОМА» рукопис
навчального видання направляють до НМВ НУ «ОМА» для редакційної
перевірки (в строк не менше, ніж за два тижні до засідання вченої ради
академії) або до видавництва для одержання редакційного висновку (якщо
твір видається не в академії).
3.2.5. Для включення в порядок денний засідання вченої ради академії
питання щодо надання твору грифу НУ «ОМА» на розгляд проректора з
НПР надається комплект документів:
рапорт директора ДІ НУ «ОМА» з клопотанням про включення до
порядку денного вченої ради НУ «ОМА» питання про надання твору грифу
НУ «ОМА»;
витяг з протоколу засідання вченої ради ДІ НУ «ОМА» з
рекомендацією до розгляду на засіданні вченої ради академії питання про
надання твору відповідного грифу;
попередньо відредагований рукопис в друкованому вигляді;
рецензії (в оригіналі із завіреними підписами рецензентів);
відповідь автора (авторів) на зауваження рецензентів (за їх наявності);
редакційний висновок (якщо рукопис видається не в академії);
додатковий титульний аркуш, який має містити:
 гриф “Службовий твір”;
 гриф “Дозволяю опублікування. Проректор з науковопедагогічної роботи. Місце для підпису. Дата.”;
 підпис автора (авторів), які підтверджують виконання автором
(авторами) усіх нормативних вимог і відповідальність за якість
авторського оригіналу;
 пропозиції щодо тиражу видання і віза завідувача кафедрою, що
підтверджує виконання їм покладених на нього контрольних
функцій за якість авторського оригіналу;
 віза директора ДІ НУ «ОМА», якому підпорядковані кафедри, що
підтверджує запропонований тираж видання;
 віза начальника НМВ про те, що оригінал перевірено та
підготовлено до видання у відповідності з діючими стандартами і
цим Положенням.
Для засобів навчання комплект документів має включати:
22

рапорт директора ДІ НУ «ОМА» з клопотанням про включення до
порядку денного вченої ради НУ «ОМА» питання про надання засобу
навчання грифу НУ «ОМА»;
витяг з протоколу засідання вченої ради ДІ НУ «ОМА» з
рекомендацією до розгляду на засіданні вченої ради академії питання про
надання засобу навчання грифу НУ «ОМА»;
зразки (макети, авторські оригінали, компакт-диски в повному
комплекті для забезпечення їх огляду);
редакційний висновок (якщо засіб навчання видається не в академії)
для друкованих засобів навчання: стінних карт, атласів, навчальних таблиць
тощо;
методичні рекомендації щодо використання засобу навчання у
навчальному процесі;
інструкцію з інсталяції або настанову користувача до електронного
засобу навчального або загального призначення;
відредаговану інформацію текстового матеріалу електронного засобу
навчального призначення (на паперовому носії).
3.2.6. На підставі розглянутих документів проректор з НПР приймає
рішення про можливість розгляду на засіданні вченої ради НУ «ОМА»
питання щодо надання твору відповідного грифу і порушує клопотання про
внесення відповідного питання до порядку денного засідання вченої ради.
3.2.7. Після отримання рішення вченої ради академії вчений секретар
візує додатковий титульний аркуш і разом з витягом з протоколу засідання
вченої ради НУ «ОМА» та іншими документами комплекту передає
автору/авторам.
3.3. Порядок підготовки документів для отримання грифу
“Затверджено вченою радою ДІ НУ «ОМА» ”:
3.3.1. На підставі подання завідувача, автор направляє авторський
оригінал навчального видання (засобу навчання) на рецензування двом
фахівцям відповідної галузі знань (одна з рецензій повинна бути від
фахівця, який працює в сторонній установі). Рецензії повинні давати
об'єктивну оцінку відповідності змісту підготовленого авторського
оригіналу програмі навчальної дисципліни, відображати науковий рівень,
методичні переваги і недоліки, містити чіткий висновок про доцільність
видання і вказівки про те, для яких спеціальностей призначене видання. При
отриманні суперечливих рецензій (позитивних і негативних) авторський
оригінал має бути направлений на додаткове (контрольне) рецензування. За
поданням автора рукопис навчального видання на паперовому носії або
засіб навчання на електронному носії розглядається на засіданні кафедри, де
приймається рішення щодо рекомендації до розгляду на засіданні вченої
ради інституту питання про присвоєння грифу.
3.3.2. Після отримання рецензій, витягу з протоколу засідання кафедри,
питання щодо можливості надання твору грифу НУ «ОМА» узгоджується з
директором інституту і направляється на розгляд до НМВ ДІ НУ «ОМА»
для редакційної перевірки (в строк не менше, ніж за два тижні до засідання
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вченої ради інституту). Розгляд рукописів щодо їх змістовного наповнення,
відповідності програмі, якості виконання здійснює Методист НМВ. У разі
позитивного рішення Методист рекомендує Вченій раді інституту подати
рукопис на розгляд на Вчену раду інституту. Завкафедри подає рапорт
голові Вченої ради з клопотанням про включення до порядку денного
вченої ради ДІ НУ «ОМА» питання про надання твору грифу ДІ НУ
«ОМА».
3.3.3. Для включення в порядок денний засідання вченої ради інституту
питання щодо надання твору грифу ДІ НУ «ОМА» на розгляд
надається комплект документів:
 рапорт завкафедри з клопотанням про включення до порядку
денного вченої ради ДІ НУ «ОМА» питання про надання твору
грифу ДІ НУ «ОМА» (Додаток В) ;
 витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією до
розгляду на засіданні вченої ради інституту питання про надання
твору відповідного грифу;
 попередньо відредагований рукопис в друкованому вигляді;
 рецензії (в оригіналі із завіреними підписами рецензентів);
 відповідь автора (авторів) на зауваження рецензентів (за їх
наявності);
 редакційний висновок (якщо рукопис видається не в інституті);
 додатковий титульний аркуш, який має містити:
 гриф “Службовий твір”;
 гриф “Дозволяю опублікування. Директор ДІ НУ «ОМА». Місце
для підпису. Дата.”;
 підпис автора (авторів), які підтверджують виконання автором
(авторами) усіх нормативних вимог і відповідальність за якість
авторського оригіналу;
 пропозиції щодо тиражу видання і віза завідувача кафедрою, що
підтверджує виконання їм покладених на нього контрольних
функцій за якість авторського оригіналу;
 віза Методиста НМВ про те, що оригінал перевірено та
підготовлено до видання у відповідності з діючими стандартами і
цим Положенням.
Видання розглядається на засіданні вченої ради інституту, де
приймається рішення про отримання грифу “Затверджено вченою радою
ДІ НУ «ОМА» ”
3.4. Порядок підготовки документів для отримання грифу
“Затверджено кафедрою”:
3.4.1. На підставі подання завідувача, автор направляє авторський
оригінал навчального видання (засобу навчання) на рецензування двом
фахівцям відповідної галузі знань (можна двох внутрішніх). Рецензії
повинні давати об'єктивну оцінку відповідності змісту підготовленого
авторського оригіналу програмі навчальної дисципліни, відображати
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науковий рівень, методичні переваги і недоліки, містити чіткий висновок
про доцільність видання і вказівки про те, для яких спеціальностей
призначене видання. При отриманні суперечливих рецензій (позитивних і
негативних) авторський оригінал має бути направлений на додаткове
(контрольне) рецензування. За поданням автора рукопис навчального
видання на паперовому носії або засіб навчання на електронному носії
розглядається на засіданні кафедри, де приймається рішення про отримання
грифу «Затверджено кафедрою».
3.4.2. Після розгляду на засіданні кафедри рукопис навчального
видання направляють до НМВ ДІ НУ «ОМА» для редакційної перевірки
Методистом.
3.5. Термін дії наданого грифа навчальних видань – 5 років з дня
офіційного затвердження відповідного рішення.
Дія наданого грифа не поширюється на доповнені перевидання
навчальної літератури, якщо вони здійснюються навіть у термін дії грифа. У
такому випадку підготовленому до перевидання рукопису необхідно знову
пройти процедуру надання відповідного грифу.
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4. Планування видання навчальної літератури
4.1. Рішення про підготовку нового навчального видання ухвалюється
за відсутності, низької якості або застарілості аналогів.
4.2. Планування видання навчальної літератури в ДІ НУ «ОМА»
здійснюється на підставі поданих кафедрами заявок, які враховують
забезпеченість відповідних навчальних дисциплін навчально-методичною
літературою. Річний план видань навчальної літератури розглядається
вченою радою інституту і затверджується директором. Заявки кафедр до
плану видань наступного року подаються до НМВ ДІ НУ «ОМА» до 1
грудня поточного року.
4.3. Плановий тираж навчальних видань пропонується завідувачем
кафедрою з урахуванням чисельності курсантів і студентів, які одночасно
вивчають відповідну дисципліну протягом семестру, і узгоджується з
директором інституту.
4.4. Річний план підготовки навчальних видань для тиражування у
Видавництві інституту, затверджений директором інституту, подається до
Видавництва інституту у друкованому та електронному вигляді (Додаток
Г).
4.5. Звіт про виконання плану видань поточного року разом із проектом
плану видань на наступний рік розробляється НМВ на підставі відомостей,
наданих видавництвом інституту.
4.6. Відповідальність за виконання плану несуть завідувачі кафедр та
автори.
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5.Структура та оформлення титульних аркушів видань
Оформлення наукових та начально-методичних видань вимагає
правильного оформлення титульного аркушу та його зворотної сторони, на
якій вказується основна інформація щодо автора, рецензентів друкованого
засобу, рекомендацій до друку та його бібліографічного опису та анотації.
Рекомендуємо використовувати таку структуру в оформленні
титульного аркушу видань (зразок оформлення – у Додатку А):
1. відомості про організацію, від імені якої випускається видання
(шрифт Times, звичайний, розмір 16, центрування);
2. прізвище, ім’я або ініціали автора чи авторів вказуються в даному
рядку на титульному аркуші монографій, підручників та посібників,
якщо автор укладач, дана інформація вказується після виду видання
(шрифт Times, звичайний, розмір 16, центрування);
3. повна назва навчально-методичного видання (шрифт Times, жирний,
розмір 24–28, великими літерами, центрування);
4. вид видання: монографія, підручник, посібник, методичні вказівки
(рекомендації), конспект лекцій, навчально-методичний комплекс
тощо (шрифт Times, жирний, розмір 20, центрування);
5. місце і рік видання матеріалу: (шрифт Times, звичайний, розмір 16,
центрування).
Друга сторінка видання, тобто зворотня сторона титульного аркуша,
повинна містити дані, які на нашу думку, логічно було б розташувати в
такій послідовності (шрифт Times, звичайний, розмір 14):
 УДК;
 підстава для видання матеріалів: рішення засідання вченої ради
інституту (номер протоколу і дата), засідання кафедри (номер
протоколу і дата);
 рецензент(и) (прізвище, ім’я, по батькові або ініціали, вчений
ступінь, посада), необхідно зазначити місце роботи і посаду;
 бібліографічний опис видання (за вимогами);
 при наявності вказується міжнародний стандарт номера книги
ISBN;
 анотація, яка в навчально-методичних виданнях вказує на
адресата (курс, факультет та спеціальність) (розмір шрифту12);
 УДК, знак ©, прізвище та ініціали автора(ів), місце і рік видання
(розмір шрифту 12, вирівнювання по правому краю) (зразок
оформлення даного аркушу подається у Додатку Б).
Запропонований зразок є орієнтовним.
Наукові та навчально-методичні видання для рекомендування вченою
радою університету до опублікування повинні бути оформлені згідно з
окресленими вимогами у розділах даного посібника та подаються до
Редакційної комісії для перегляду у такому комплекті:
 текстовий файл, підготовлений у текстовому редакторі;
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 Microsoft Word;
 один екземпляр, роздрукований з одного боку аркуша білого
паперу формату А4 (210х297 мм);
 витяг з протоколу засідання кафедри щодо рекомендації даного
видання;
 рецензії (згідно з вимогами до видання).

28

6. Вимоги підготовки інформації для створення брошур
На даний момент технічні можливості дозволяють виготовлення
брошур А4 та А5 форматів, а саме:
1. Друк на папері формату А4 загальною кількістю листів від 10 до 55
(20 – 110 сторінок А4), скріплення металевою пружиною. Формат
готової брошури - 290х207мм, дообрізний формат - 297х210мм.
2. Друк на папері формату А3 загальною кількістю листів від 10 до 30
(40 – 120 сторінок А4), скріплення скобою. Формат готової брошури
- 290х205мм, дообрізний формат –297х210мм.
3. Друк на папері формату А4 загальною кількістю листів від 10 до 55
(40 – 110 сторінок А5), скріплення скобою. Формат готової брошури
- 205х145мм, дообрізний формат – 210х148,5мм.
До виготовлення брошури приймається друкована версія публікації
погоджена з автором, методистом НМВ, директором та керівником
копіцентру за наявності файлів підготовленої публікації, що відповідають
нижче наведеним вимогам.
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Параметри при створенні брошур:
Формат А4
Розмір паперу А4

Формат А5
Розмір паперу А5

Шрифт основного тексту

Абзаци
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Табуляції
1см

0,5см
Формули

При підготовці інформації до друку слід використовувати колірні
моделі - тільки CMYK або Grayscale.
Файли зображень растрової графіки повинні бути у файлах формату
TIFF без компресії та паразитного фону або EPS (кодування «BINARY»).
Кольорові зображення повинні бути сконвертовані в кольорову модель
CMYK. Роздільна здатність растрових зображень повинна бути 300 dpi.
Файли зображень надавати в масштабі 1:1.
Ілюстрації, графіки, таблиці можуть бути створені засобами Microsoft
Office або векторними редакторами і надані у форматі PDF або EPS в
масштабі 1:1.
Зображення векторної графіки надавати у файлах тих програм, в яких
вони були створені або змакетовані (CorelDraw, FreeHand, Illustrator).
Кольори об’єктів повинні відповідати системі CMYK. Всі шрифтові
елементи мають бути переведені в криві
До публікацій, що надані для друку, повинні додаватися файли усіх
використаних зображень та оригінальних шрифтів, якщо такі
використовувалися, що записані в одну папку.
Найтонший гарантовано відтворюваний при друці позитивний штрих
0,05мм (при використанні базових 100%-них кольорів), для «виворітки» —
0,1мм.
Основним шрифтом для брошур вважати Times New Roman, а для
насичених інформацією таблиць доцільно Застосувати шрифт Arial 10п для
брошур формату А4 та Arial 8п для А5.
При необхідності слова в тексті допускається виділити курсивом або
напівжирним курсивом.
Забороняється:
— використовувати більше одного пропуску між словами;
— пропуски перед «кінцем абзацу»;
— вирівнювання з допомогою пропусків;
— застосовувати знак «спуску рядка» замість «кінець абзацу»;
— стиснутий або розріджений текст;
— підкреслення або перекреслення слів;
— скани формул, графіків тошо.

31

Зразок оформлення основного тексту
Відповідно до «Положення про організацію наукової, науковотехнічної діяльності у вищих навчальних закладах» одним із шляхів
вирішення завдань та пріоритетних напрямів розвитку вишів є саме
організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація
досягнень науки вищої школи через засоби масової інформації, мережу
Інтернет.
З метою надання допомоги викладачам у підготовці наукових та
навчально-методичних видань та підвищення якості видавничої діяльності
підготовлено методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів
наукових та навчальних видань.
В основу методичних рекомендацій покладені законодавчі акти
України про видавничу діяльність, нормативно-правові документи
Міністерства освіти і науки України, державні стандарти України,
Положення НУ «ОМА» про надання грифів навчальній літературі і засобам
навчання та видання навчальної літератури.
Зразок оформлення основного тексту з використанням
авторського резюме та ключових слів
Дослідження важливої ролі інформації в сучасному
суспільстві допомагає людям, щоб розвивати і
підтверджувати почуття приналежності, або сенс місця,
в недавніх десятиліттях, посилив процес глобалізації і
інтернаціоналізації. Ключовий компонент теоретичної
структури для дослідницьких центрів оснований на
соціальній інформації, яка має схожість зазвичай до
більшого ніж інформація повсякденного життя.
Специфічна турбота з видом інформації, яка допомагає
людям з'єднуватися з суспільством, і є тісним зв'язком з
соціальним життям.
Ключові слова: соціальна інформація, компанійська
компетентність,
дослідження,
соціальне
життя,
компанійські аналізи.
Сьогодні суспільство перейшло до нового рівня розвитку. Ми
зупинимо увагу не на онтологічній конституції суспільства, а на ролі
інформації в громадській еволюції. У плані посилення продуктивної
потужності інформація вже являється і буде найважливішою, а може бути,
найзначнішою ставкою у світовому суперництві за владу. Так само, як
національні держави боролися за освоєння територій, а потім за
розпорядження і експлуатацію сировинних ресурсів і дешевої робочої сили,
сьогодні вони борються за освоєння інформації. Тут відкривається, таким
чином, нове поле для індустріальних, політичних, у тому числі військових і
комерційних стратегій.
32

Зразок оформлення основного тексту, формул та структурної
схеми
Динамічні моделі описують економіку в розвитку, вони
характеризують економіку в довгостроковому періоді. Сформулюємо
визначення динамічної системи, прийняте в математичній теорії систем.
Під динамічною системою розуміється система вхід-вихід з простором
станів,
динамічна
поведінка
якої
визначається
наступними
співвідношеннями [1, 2]:
x(t  1)  f ( x(t ), u (t )),

З дискретним
часом

y (t )  h( x(t )),
x (t  1)  Fx (t )  Gu (t ),

З безперервним
часом

y (t )  Hx (t )
dx
 Fx (t )  Gu (t ),
dt
y (t )  Hx (t )

для нелінійних
систем

(1)

для лінійних
систем

(2)

загальний вигляд

(3)

Існують різні математичні моделі і методи, вживані в економіці і
бізнесі. Усі моделі можна розділити на дві великі групи: статичні і
динамічні.
У статичних моделях описується стан економічного об'єкту в
конкретний момент або період часу; динамічні моделі включають
взаємозв'язки змінних в часі. У статичних моделях, зазвичай зафіксовані
значення ряду величин, що є змінними в динаміці, - наприклад капітальних
ресурсів, цін і тому подібне.
З урахуванням вищевикладеного можна привести наступну
класифікацію, зображену на малюнку 2 :

Мал. 2. Класифікація динамічних моделей в економіці
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Зразок оформлення основного тексту формул, графіку та таблиці
Будь-який динамічний параметр процесу формування користувачем
відповіді на тестове завдання можна представити у вигляді безперервної
кусково-лінійної функції:
t 0  t  t1
 f (t 0 )
 f (t )
t1  t  t 2
1

 

.
f (t )  
(1)
f
(
t
)
t

t

t
j
j
j 1

 


 f (t m 1 ) t m 1  t  t m
Для тестових завдань з множинним вибором відповіді типу "декілька з
декількох":
j

g(t j )   a(t k ) ,

(2)

k 0
j

b(t j )   h(t k ) .

(3)

k 0

Коеффіцієнт втрати часу  визначим як:
tm

μt

 I(t)  dt
0

m

tm

0

0

,

 I(t)  dt   O(t)  dt

(4)

де I(t) , O(t) – функції зміни кількості операцій "встановлення мітки"
("зняття мітки"), зроблених користувачем в процесі формування кінцевої
відповіді на тестове завдання.
Значення I(t j ) , O(t j ) показують яку кількість операцій "встановлення
мітки" ("зняття мітки") про правильність елементу відповіді зробив
користувач по усіх точках фіксації, включаючи t j , з початку процесу
формування відповіді t 0 .
Початкові умови процесу формування користувачем кінцевої відповіді
на тестове завдання з множинним вибором відповіді: I(t 0 )  O(t 0 )  0 .
Для тестових завдань з множинним вибором відповіді:
j

n

I(t j )   ( 1  wi (t j 1 ))  wi (t j ) ,
k 1 i 1
j

(5)

n

O(t j )   wi (t j 1 )  ( 1  wi (t j )) .
k 1 i 1
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(6)

6

5

I(t)
4

3

2

O(t)
1

0
0
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t,c.

Мал. 1. Приклад динамічних параметрів I(t) и O(t) для траєкторії процесу
формування відповіді T5
У таблиці 1 приведені критерії, що характеризують динаміку процесу
формування користувачем відповіді на тестове завдання для траєкторій з
прикладу 3.
Таблица 1
Облік динаміки процесу формування відповіді на тестове завдання
ТТраєкторія процесу
формування відповіді
на тестове завдання
T1



 (tm )





  

   ( tm )

0.75

0.75

0.954

1

0.954

0.716

T2

0.75

0.75

0.875

1

0.875

0,656

T3

0.75

0.75

0.591

1

0.591

0.443

T4

0.75

0.75

0.757

1

0.757

0.568

T5

0.75

0.75

0.721

0.87

0.628

0.471
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Зразок оформлення основного тексту та фото
Самому великому в Україні фрегату "Дружба" виповнилося 26 років.
Майже половину життя він простояв біля причалу без діла. Останній раз
корабель виходив в море в далекому 2001. Чому - питання складне. Не
можна сказати, що він іржавіє і доживає останні дні - майже усі механізми в
робочому стані, приміщення відремонтовані і навіть екіпаж щодня
приходить сюди на роботу. При цьому фрегат вже 12 років стоїть без діла.
Багато одеситів про "Дружбу" вже і забули. Підібратися до корабля не
просто - він стоїть в Практичній гавані, там же, де базуються військові
катери.

Трищогловий фрегат побудували на Гданьській судноверфі в 1987.
Приблизно у ті ж роки на воду було спущено ще п'ять таких же кораблів.
Доля розкидала їх по усій Євразії - від Гдині до Владивостока.
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7. Розсилка навчальної літератури, яка видається в ДІ НУ «ОМА»
До переліку обов’язкової розсилки виданої навчальної літератури
включаються:
 бібліотека інституту;
 навчально-методичний відділ;
 кафедра, якою надана заявка на видання;
 структурні підрозділи інституту (за необхідності)
Примітка:
У випадку тиражування навчального видання в інших видавництвах
автор надає один примірник твору до НМВ ДІ НУ «ОМА» для реєстрації та
обліку.
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Додаток А
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО
ВИДАННЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»
ДУНАЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра Інженерних дисциплін

Методичні рекомендації до самостійної роботи
з дисципліни

«Матеріалознавство і технологія матеріалів»
для курсантів спеціальності 271 “ Річковий та Морський транспорт”

Ізмаїл - 2018
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Додаток Б
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДРУГОЇ СТОРІНКИ
(ЗВОРОТУ ТИТУЛЬНОГО АРКУША) ВИДАННЯ

УДК 37.13(075.8)
Розглянуто та рекомендовано до друку вченою радою Дунайського
інституту Національного університету «Одеська морська академія»,
протокол № ___ від _________ р.
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри інженерних дисциплін,
протокол № ___ від __________ р.
Рецензенти:
Чимшир В.І. – доктор технічних наук, директор ДІ НУ «ОМА»;
Тарасенко Т.В. – кандидат технічних наук, доцент кафедри
інженерних дисциплін.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни
«Матеріалознавство і технологія матеріалів» / [уклад.Герганов Л.Д.] ; –
Ізмаїл, 2017. – 126 с.
Методичні рекомендації підготовлені для курсантів І курсу
спеціальності 271 “ Річковий та Морський транспорт”, денної форми.
Він містить робочу програму навчальної дисципліни, повний лекційний
курс, плани практичних занять, завдання для самоконтролю, список
рекомендованої літератури, а також термінологічний словник і
методичні рекомендації щодо виконання різних видів самостійної та
індивідуальної роботи курсантів.

УДК 37.13(075.8)
© Герганов Л.Д., 2018
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