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Положення розроблено відповідно до законів України «Про видавничу 

справу», «Про наукову та науково-технічну експертизу», «Про авторське право 

і суміжні права», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення 

«Про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних 

закладах ІІІ та ІV рівня акредитації», затвердженого наказом МОН України № 

422 від 01.06.2006 р. 

І. Загальні положення 

Відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», 

Рекомендацій з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у 

закладах вищої освіти (Додаток 1 до листа Міністерства освіти і науки України 

від 09.07.2018 № 1/9-434), заклади вищої освіти мають право самостійно 

вирішувати питання складу та змісту навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу з урахуванням вимог законодавства.  

Основним документом навчально-методичного забезпечення дисципліни, 

передбаченим освітнім законодавством, є робоча програма навчальної 

дисципліни, вимоги до змісту якої встановлені п. 38 Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності (програма навчальної дисципліни, 

заплановані результати навчання, порядок оцінювання результатів навчання, 

рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в 

Інтернеті). Програма навчальної дисципліни, передбачена п. 12 ч. З ст. 34 та ч. 7 

ст. 35 Закону України «Про вищу освіту», є одним із складників робочої 

програми. 

Законодавство (п. 2.4 Державних вимог до акредитації напряму 

підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13.06.2012 № 689) також 

передбачає створення контрольних завдань для оцінювання рівня знань 

студентів при проведенні акредитації спеціальності (освітньої програми). Як 

правило, такі контрольні завдання створюють за обов’язковими дисциплінами, 

передбаченими освітньою програмою. Втім, державні вимоги не передбачають 

обов’язкової прив’язки цих завдань до конкретних дисциплін і допускають їх 



створення за групами дисциплін та спеціальної (фахової) підготовки. Заклад 

вищої освіти може самостійно обрати один з цих варіантів або їх комбінацію. 

Інші документи і форми навчально-методичного забезпечення 

дисципліни можуть визначати викладач та кафедра (група забезпечення 

освітньої програми), виходячи із необхідності максимально повного надання 

здобувачам освіти всієї інформації та матеріалів, необхідних для успішного 

вивчення дисципліни. Зокрема, це можуть бути підручники та навчальні 

посібники, а також авторські матеріали, розроблені викладачем: 

- конспекти лекцій; 

- методичні вказівки та рекомендації; 

- індивідуальні завдання; 

- збірники ситуаційних завдань (кейсів); 

- приклади розв’язування типових задач чи виконання типових завдань; 

- комп’ютерні презентації; 

- ілюстративні матеріали; 

- каталоги ресурсів тощо; 

Викладач може надавати здобувачам освіти посилання на доступну для 

них наукову, навчальну та методичну літературу, а також на електронні ресурси 

та інші джерела інформації, у тому числі іноземні та міжнародні, які мають 

дозвіл власника авторських прав на вільне використання в освітньому процесі. 

Для освітніх програм, спрямованих на отримання професійних кваліфікацій за 

регульованими професіями, заклад вищої освіти може встановити додаткові 

вимоги до складу, змісту та порядку затвердження навчально-методичного 

забезпечення навчальної дисципліни самостійно або відповідно до 

законодавства чи стандарту вищої освіти. 

Як джерела інформації рекомендуємо здобувачам освіти доступні для 

них: 

- друковані наукові, навчально-методичні, науково-популярні та інші видання; 

- електронні видання; 

- відкриті державні реєстри; 



- оприлюднені документи та офіційні сайти органів статистики, інших установ 

та організацій; 

- відкриті бази даних; 

- аудіо- та відеозаписи; 

- інші матеріали та джерела інформації. 

Наукова література 

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, у якому вони мають бути вміщені. 

Тези доповідей (повідомлень) наукової конференції (з’їзду, симпозіуму) – 

науковий неперіодичний збірник матеріалів попереднього характеру таких, як 

анотації, реферати доповідей чи повідомлень, опублікованих на початку 

конференції. 

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. 

Науковий журнал – періодичне журнальне видання статей та матеріалів 

теоретичних досліджень, а також статей та матеріалів прикладного характеру, 

призначене переважно фахівцям певної галузі науки. 

Наукова стаття — вид наукової публікації, який описує дослідження чи групу 

досліджень, пов’язаних однією темою. Наукові статті публікуються в 

періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт. 

2. Вимоги до підготовки навчальних видань 

2.1. Загальні вимоги до навчальних видань 

Навчальні видання повинні мати високий науково-методичний рівень, 

містити необхідні довідкові матеріали. Підручники та навчальні посібники 



мають бути написані в доступній формі, навчальний матеріал має бути 

пов’язаний із практичними завданнями та відображати міжпредметні зв’язки. 

Високий науково-методичний рівень змісту, відображення в ньому 

етичних та естетичних норм конкретної людської діяльності. Відповідність 

основним напрямам та наслідкам розвитку наукової думки, її сучасному стану. 

Відповідність вимогам освітніх програм державних освітніх стандартів, 

які визначають обов’язковий набір дисциплінарних знань. 

Відповідність системі організації навчального процесу, що склалася у 

ЗВО, із урахуванням її перспектив. 

Високий дидактичний рівень навчальної книги, що має забезпечити 

необхідний навчальний ефект, тобто доступність викладання, зв’язок із 

лекційними та практичними знаннями, стимулювання самостійної роботи. 

Висока культура видання, наявність довідкового апарату. 

Відповідність власній науковій та педагогічній концепції викладача. 

Відповідність робочому плану, а також графіку навчального процесу. 

2.2. Вимоги до змісту видань 

Загальні вимоги. У процесі створення навчальної літератури автор, окрім 

використання власних критеріїв відбору знань, визначення їх обсягу та 

глибини, повинен дотримуватися державних освітніх стандартів вищої 

професійної освіти, які відіграють визначальне значення для змісту і структури 

майбутнього видання, та керуватися освітньою програмою дисципліни. 

Основною метою навчального видання є не лише передача знань 

студентам, але й розвиток у них професійно важливих та соціально значущих 

якостей особистості, формування системи професійної компетенції. 

Підручники й навчальні посібники – основні видання для освітньої 

діяльності студента. 

Зміст навчального видання має відповідати освітнім програмам 

державних освітніх стандартів та сучасним технологіям навчання, враховувати 

необхідність активного використання комп’ютерної техніки в освітньому 

процесі. 



Зміст навчального видання повинен бути диференційований за ознакою 

ступеня вищої освіти (бакалавр, магістр), читацької аудиторії та цільового 

призначення.  

Навчальний матеріал слід структурувати таким чином, щоб формувати в 

студента особисту термінологічну базу (тезаурус) науково-предметних знань, 

розвивати в нього навички володіння професійними прийомами, методами та 

способами їх застосування. 

2.3. Вимоги до  наукових видань (монографій, статей, тез) 
Видання монографій є однією з форм наукової діяльності університету. 

Монографією вважається пройдене відповідну редакційно-видавниче 

опрацювання книжкове видання результатів дослідження у вигляді наукового 

або науково-виробничого друкованого неперіодичного видання. 

Обсяг монографії повинен бути не менш ніж 10 обліково-видавничих 

аркушів (420 тисяч знаків або 120 сторінок тексту, набраного на комп'ютері 

шрифтом 12-го кегля з одинарним інтервалом), тираж монографії повинен 

становити не менш ніж 300 примірників. Монографії повинен бути присвоєний 

міжнародний стандартний номер книги (ISBN). 

Рукопис монографії повинен містити: 

- макет обкладинки; 

- першу та другу сторінки (з короткою анотацією українською, 

російською або англійською мовами; мова анотації повинна відповідати мові 

основного тексту монографії), титульний лист і заключну сторінку 

(допускається додаткова коротка анотація англійською мовою); 

- зміст монографії; 

- перелік скорочень (при необхідності); 

- основний текст, що включає виклад результатів, ідей, концепцій, які 

належать авторам монографії та іншим дослідникам; 

- висновок; 

- список літератури; 

- додатки (за необхідності).

Оформлення елементів тексту та ілюстрацій має відповідати стандартам: 



ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 

правила оформлення" и ГОСТ 2.105-95 "Общие требования к текстовым 

документам". Список використаних джерел літератури слід розміщувати або в 

порядку їх цитування в тексті монографії, або в алфавітному порядку прізвищ 

перших авторів, або назв робіт. Бібліографічний опис джерел цитованої 

літератури складають відповідно до ГОСТ 7.1-84 "Библиографическое 

описание документа. Общие требования и правила составления". Об’єм списку 

літератури не повинен перевищувати 5% загального обсягу рукопису. 

Електронний варіант рукопису монографії, виконується в текстовому редакторі 

Microsoft Office Word з включенням візуальної інформації (малюнків схем); 

складається макет обкладинки (при бажанні). 

Для публікації монографії автори в обов’язковому порядку проводять 

перевірку тексту за допомогою комп’ютерної програми "Антиплагіат" із 

зазначенням автора і назви видання. У довідці перевірки напроти кожного 

пункту посилання на джерело запозичення і його питомої ваги автори наводять 

коментарі щодо правомірності запозичень. 

Для видання монографії обов'язковою вимогою є наявність двох 

зовнішніх рецензій (докторів наук) та 1 внутрішньої рецензії (доктора наук) за 

спеціальністю, в рамках якої пишеться монографія, або за суміжною 

спеціальністю. Якщо рецензенти не позначені на другій сторінці опублікованої 

монографії, то це видання не можна віднести до рецензованих наукових видань. 

Відомості про рецензентів вказуються у вихідних даних видання, на 

другій сторінці. 

Видання, що пройшли перевірку на правильність оформлення, 

передаються на розгляд методичної комісії з відповідної дисциліни. 

Видання затверджуються на засіданні відповідної кафедри і на засіданні 

Вченої ради університету (витяг з протоколу засідання кафедри-розробника та 

Вченої ради університету).  

Для розгляду Вченою радою можливості друку монографії, в науковий 

відділ подаються  наступні документи: 

- результати перевірки тексту за допомогою програми «Антиплагіат»; 



- 2 зовнішні та 1 внутрішня рецензії; 

- витяг з протоколу засідання кафедри; 

- анотація монографії; 

- витяг з протоколу засідання методичної комісії з відповідної 

дисципліни; 

Автори монографії готують електронний макет монографії, дизайн 

обкладинки і титульного аркуша. 

При наявності зауважень монографія повертається відповідальній особі за 

наукову роботу на кафедрі для виправлення зазначених недоліків. Термін на 

виправлення зауважень залежить від їх характеру. 

Наукова стаття – є одним із видів публікацій, у якій подаються проміжні 

або кінцеві результати, висвітлюються конкретні окремі питання за темою 

дослідження, фіксується науковий пріоритет автора, робить її матеріал 

надбанням фахівців. 

Наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді відповідно  

до вимог, які публікуються в окремих номерах журналів або збірниках у 

вигляді пам’ятки автору. Оптимальний обсяг наукової статті (0,5–0,7 авт.арк.). 

Рукопис статті повинен мати повну назву роботи, прізвище та ініціали автора, 

анотацію (на окремій сторінці), список використаної літератури. Структура 

наукової статті залежить від редакційних вимог наукових видань. 

Тези (від thesis – положення, твердження) – це коротко, точно, послідовно 

сформульовані ідеї, думки, положення наукової доповіді, повідомлення, статті 

або іншої наукової праці. 

Тези доповіді – це опубліковані на початку наукової конференції (з’їзду, 

симпозіуму) матеріали попереднього характеру, що містять виклад основних 

аспектів наукової доповіді. Структура тез залежить від вимог редакційних 

вимог наукових видань. 

2.4. Вимоги до  навчально-методичних видань 

 Структура навчально-методичних видань, порядок їх затвердження 

представлені в «Порядку підготовки та затвердження навчально-методичних 

видань у Донецькому національному медичному університеті».  



3. Збереження та доступність 

3.1. Збереження 

Згідно Рекомендаціям з навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін у закладах вищої освіти (Додаток 1 до листа Міністерства освіти і 

науки України від 09.07.2018 № 1/9-434), робоча програма навчальної 

дисципліни у паперовому варіанті зберігається на кафедрі, у навчальному 

відділі, в деканаті факультету, де викладається навчальна дисципліна, в 

електронному варіанті – на кафедрі і в навчальному відділі. 

Навчальні книги (підручники, навчальні посібники, практичні 

керівництва, монографії) у паперовому варіанті зберігаються на кафедрі, в 

бібліотеках університету, в електронному варіанті – на кафедрі. 

Методичні матеріали (вказівки, рекомендації) та інші документи і форми 

навчально-методичного забезпечення дисципліни у паперовому та 

електронному варіантах зберігаються на кафедрі, де викладається навчальна 

дисципліна. 

Тираж монографій, які видані із залученням коштів університету, 

розподіляється в такому порядку: 

- 5 примірників - автору; 

- 1 примірник – в науковий відділ університету; 

- 15 примірників - обов'язкова розсилка; 

- 5 примірників - в кожну з бібліотек університету; 

- інші екземпляри підлягають реалізації в установленому порядку. 

3.2. Доступність 

Здобувачам вищої освіти має бути забезпечений вільний та зручний 

постійний доступ до навчально-методичних та наукових видань (з урахуванням 

вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом). 

Електронний варіант робочих програм навчальних дисциплін, навчальні 

книги (підручники, навчальні посібники, практичні керівництва), методичні 

матеріали (вказівки, рекомендації), монографії оприлюднюються на сайті 

кафедри. 



Згідно Рекомендаціям до структури та змісту робочої програми 

навчальної дисципліни (Додаток 2 до листа Міністерства освіти і науки України 

від 09.07.2018 № 1/9-434), Методичним рекомендаціям з розроблення робочих 

програм навчальних дисциплін у ДНМУ (затверджено рішенням Вченої ради 

від 29.08.2019 р., протокол № 1), рекомендовані для вивчення дисципліни 

література та інші джерела інформації мають бути доступні здобувачам освіти 

на безоплатній основі, зокрема: 

- у бібліотеці університету, 

- на електронних ресурсах університету, 

- у визначених в робочій програмі відкритих державних реєстрах, 

інформаційних системах, базах даних тощо; 

- на зазначених у робочій програмі зовнішніх електронних ресурсах, що 

надають вільний доступ до інформації. 
 

4. Авторське право 

Робочі програми навчальних дисциплін (у пропонованому форматі) не є 

об’єктами авторського права та інтелектуальної власності, що випливає із ст. 8 

Закону України про авторське право та суміжні права. Інші складники 

навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни можуть бути 

об’єктами авторського права, якщо вони є творами у галузі науки, літератури 

та/або мистецтва, зазначеними у ст. 8 Закону України про авторське право та 

суміжні права або у Конвенції про заснування Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності (Рекомендації з навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін у закладах вищої освіти (Додаток 1 до листа 

Міністерства освіти і науки України від 09.07.2018 № 1/9-434)). 

 

 


