
  



 

 

I. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення  визначає порядок присвоєння грифу  КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» навчальним та 

науковим виданням, у тому числі і  електронним, рекомендованим 

(допущеним) до використання  в освітньому процесі  академії по освітнім 

програмам підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників, освітнім  програмам  підготовки магістрів, освітнім програмам 

підготовки аспірантів. 

1.2. Присвоєння грифу КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» реалізується через  процедуру експертизи  структури 

і змісту рукопису навчального видання з урахуванням супровідних документів 

(рішення кафедри та науково-методичної ради академії, дві зовнішні рецензії, 

довідка автора тощо). Експертиза здійснюється в встановленому порядку 

відповідними кафедрами академії, чи спеціалістами відповідної галузі знань. 

На підставі  результатів експертизи науково-методична рада приймає рішення 

про присвоєння чи про відмову в присвоєнні грифу КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради». 

1.3. Гриф академії на  навчальне видання свідчить про те, що  дане 

навчальне видання відповідає вимогам державних освітніх стандартів 

відповідного рівня освіти, освітнім програмам підготовки та іншим вимогам, 

що встановлені  при проведенні  експертизи  навчальних видань. 

1.4. Гриф академії на наукові видання свідчить  про те, що дане  

видання має наукову, методичну, пізнавальну та педагогічну цінність та може 

бути використане  в навчальному процесі за відповідними освітніми 

програмами. 

1.5. У даному Положенні використовуються наступні  терміни та 

визначення:  

До навчальних видань відносяться: 

 Підручник – навчальне видання з систематизованим викладом дисципліни (її 

розділу, частини), що відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене 

як таке.  

 Навчальний посібник – навчальне видання, що доповнює або 

частково/повністю замінює підручник та офіційно затверджене як таке.  

Навчально-наочний посібник – навчальне видання, яке містить ілюстративно-

наочні матеріали, що сприяють вивченню і викладанню дисципліни, 

засвоєнню їх змісту.  

Навчально-методичний посібник - навчальне видання з методики 

викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики 

виховання.  

 Методичні рекомендації (методичні вказівки) – навчальне або виробничо-

практичне видання роз’яснень з певної теми, розділу або питання навчальної 

дисципліни, роду практичної діяльності з методикою виконання окремих 

завдань, певного виду робіт, а також заходів.  



  

 

Курс лекцій – навчальне видання певного 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 викладення певної навчальної дисципліни чи її розділу.  

 Робоча навчальна програма – нормативний документ вищого навчального 

закладу, що містить вклад конкретного змісту навчальної дисципліни, 

послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми і 

засоби поточного та підсумкового контролю.  

 Навчально-методичний комплекс – навчальне видання на допомогу 

студентам у навчанні з викладом основного змісту та завдань лекційних та 

практичних занять.  

 До наукових видань відносяться:  

Монографія – наукове книжкове видання певного дослідження однієї 

проблеми або теми, що належить одному чи декільком авторам. 

Матеріали конференції – неперіодичний  збірник, що містить підсумки 

конференції у вигляді доповідей, тез. 

Збірник  наукових праць – збірник, що містить дослідницькі матеріали 

наукових установ, навчальних закладів. 

 Автореферат дисертації – наукове видання у вигляді брошури авторського 

реферату проведеного дослідження, яке подається на здобуття наукового 

ступеня.  

 До довідкових видань відноситься: 

Довідник - навчальне видання довідкового характеру, яке містить 

упорядкований предметний матеріал, узагальнені, стислі відомості з певних 

галузей науки, професій тощо.  

Словник – довідкове видання впорядкованого переліку мовних одиниць (слів, 

словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними 

довідковими даними.  

 Хрестоматія - навчальне видання літературно-художніх, історичних, 

наукових, мистецьких чи інших творів або їх частин, які є об'єктом вивчення 

певної навчальної дисципліни або виховання особистості відповідно до 

офіційно затвердженої навчальної програми (різновид - книга для читання).  

 Енциклопедія - навчальне видання довідкового характеру, яке містить 

упорядкований перелік відомостей, сукупність наукових знань з широкого 

кола питань. Популярність викладу, розрахована на широке коло читачів, має 

поєднуватися з науковою чіткістю та логікою викладання матеріалу, без 

авторського тлумачення. Неприпустиме недбале, наближене, однобічне 

висвітлення явищ і фактів. Цим енциклопедії відрізняються від інших видів 

наукових видань, у яких такі матеріали можуть наводитися в авторській 

концепції. Мові енциклопедії властиві стислість, чіткість, лаконічність  



 

 

формулювань, уникнення вузькофахових термінів, професійних жаргонізмів, 

розмовних і просторічних слів, вставних слів і зворотів, емоційно забарвлених 

оцінок, надмірної кількості скорочень.  

1.6. Гриф КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» присвоюється, як правило, рукописам навчальних видань з 

дисциплін (курсів) вузівського компоненту, курсам  за вибором здобувачів 

освіти, дисциплінам і курсам спеціалізацій та факультативним курсам.  

1.7. Гриф КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» свідчить  про те, що  дане навчальне видання відповідає 

вимогам відповідного освітнього стандарту, затвердженого навчального плану 

зі спеціальності (напряму спеціальності, спеціалізації) вищої освіти,  

затвердженої навчальної програми дисципліни (курсу), що його зміст науково 

та методично обґрунтований та відповідає іншим вимогам, що висуваються до 

навчальних видань.  

1.8. Текст грифу КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» розміщується на  лицьовій стороні титульного аркушу під 

назвою дисципліни (курсу) і не може  піддаватись  змінам з боку видавця чи 

автора (авторів) рукопису. Текст грифу містить інформацію про призначення 

навчального та наукового видання: вид навчального видання, адресацію 

використання (тип навчального закладу), спеціальність. Він зазначається на 

титульному аркуші під назвою навчально-методичного видання. На звороті 

титульного аркуша вказують вихідні дані документа, на підставі якого 

прийнято рішення про надання грифу (номер і дата протоколу Науково-

методичної ради, на підставі якого було прийняте рішення про надання грифу). 

1.9. Максимальний термін експертної роботи з рукописом по 

присвоєнню грифу КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» не може перевищувати 2-х місяців з дня  надходження рукопису 

та супровідних документів до неї. 

1.10. Термін  дії права на видання  рукопису  після отримання грифу 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» складає  

не більше 1 року.  

1.11. Об’єм рукопису, що представлений для присвоєння грифу КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», повинен бути 

оптимальним (з урахуванням специфіки дисципліни, її об’єму тощо)  і не може, 

як правило, бути менше 3-х друкованих аркушів. 

 

 

II. Порядок  підготовки та представлення  рукопису навчального 

видання на гриф КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» 

 

2.1. Гриф КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради» присвоюється  навчальному виданню після проходження ним 

експертизи. 

2.2. Процедура присвоєння рекомендаційного грифу навчальним 

виданням складається з декількох етапів. 



 

 

2.2.1. На першому етапі  відбувається  редагування рукопису, що 

здійснюється завідувачем кафедри. Цілями  редагування є: 

-  контроль щодо  відповідності  змісту  навчального видання  робочій 

програмі дисципліни, освітнім стандартам зі спеціальності (напряму 

підготовки); 

- контроль щодо відповідності наведених  у навчальному виданні 

контрольно-вимірних матеріалів змісту видання та категорій здобувачів освіти; 

- контроль щодо правильності застосування та написання спеціальних 

термінів, формул, дат, власних прізвищ; 

- перевірка правильності наведених цитат та  бібліографічних посилань; 

- усунення виявлених  описок; 

- виконання по узгодженню з автором необхідного літературного 

редагування.  

Після  виконання редагування автору (колективу авторів) повертається  

відредагований рукопис та складається  мотивоване заключення кафедри про 

можливість  опублікування  рукопису в представленому вигляді чи після  

доопрацювання з  урахуванням запропонованих виправлень, а також про  

цінність та актуальність рукопису в цілому. Для навчальних видань необхідно  

вказати назву навчальної  програми, за якою  підготовлене  видання та перелік 

спеціальностей, для котрих воно призначено. 

2.2.2. На другому етапі рукопис проходить  рецензування двома 

спеціалістами з даної галузі знань. 

Для вирішення питання про видання рукопису навчального видання з 

грифом КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

направляє рукопис навчального видання на зовнішнє та/або внутрішнє 

рецензування (профільна кафедра, спеціаліст). 

Для наукового видання 2 зовнішніх рецензії: внутрішнє рецензування 

здійснюється  професором, доктором наук або завідувачем кафедри, або 

доктором філософії, доцентом, які ведуть  підготовку з тих же спеціальностей 

та предметів, з яких розроблений матеріал рукопису, що рецензується; 

зовнішнє рецензування  здійснюється  професором, доктором наук або 

завідувачем кафедри, або доктором філософії, доцентом, які ведуть  підготовку 

з тих же спеціальностей та предметів, з яких розроблений матеріал рукопису, 

що рецензується.  

При отриманні  двох  позитивних рецензій рукопис навчального видання 

направляється автору (авторському колективу) для доопрацювання (при 

наявності зауважень рецензентів). Результати  доопрацювання  рукопису 

навчального видання оформляються у вигляді  авторської довідки. 

При отриманні  однієї позитивної та однієї негативної рецензії рукопис 

навчального видання направляється на додаткове рецензування. 

При отриманні двох негативних рецензій рукопис навчального видання 

повертається автору (авторському колективу). 

Рецензія на рукопис навчального видання повинна містити:  всебічну та 

об’єктивну оцінку його структури, змісту, методичних переваг та недоліків; 

оцінювати науковий рівень, відповідність змісту та об’єму видання 

навчальному плану та навчальній програмі, затверджених у  встановленому 

порядку; оцінку якості ілюстративного матеріалу тощо.  



 

 

 

Заключна частина рецензії повинна містити обґрунтовані та 

аргументовані висновки про доцільність чи недоцільність випуску 

навчального видання з грифом КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради». 

Рукопис  навчального видання, що отримав позитивний відгук 

рецензентів та доопрацьований авторами (авторським колективом), 

розглядається на Науково-методичній раді. Результати розгляду оформляються 

протоколом. 

2.2.3. На третьому етапі для  вирішення питання про присвоєння 

навчальному виданню  грифу КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» автор (колектив авторів) направляє документи  до 

Вченої ради КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради». Проректор з науково-педагогічної та інноваційної  діяльності 

забезпечує проведення експертизи рукопису навчального видання з 

урахуванням матеріалів, що додаються до неї на відповідній кафедрі будь-

якого вищого навчального закладу (у тому числі і  КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради»), та/або доручає проведення 

експертизи спеціалістам з відповідної галузі. 

Експертне заключення на рукопис навчального видання повинно бути 

об’єктивним, аргументованим, рекомендованим для використання та  містити  

заключення про доцільність чи недоцільність навчального видання з грифом 

академії.   

На підставі експертних заключень секретарем Вченої ради  складається 

підсумкове заключення на рукопис, котре є підставою для протокольного 

рішення Вченої ради (позитивного чи негативного) про присвоєння грифу 

академії навчальному виданню. 

 

 

 

2. Порядок проведення експертизи 
 

 2.1. Для одержання грифу автор (колектив авторів), видавництво (або 

видавець, який має авторські права на видання) або інша установа чи 

організація, яка здійснюватиме видання, звертається з листом-клопотанням 

про проведення експертизи до КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради», в якому зазначаються: 

 відомості про автора (авторів): прізвище, ім'я, по батькові, місце 

роботи, посада, контактний телефон; 

 обґрунтування доцільності навчально-методичного видання, його 

вихідні дані; 

 адресацію використання (із зазначенням категорії здобувачів освіти); 

 відповідність навчальним планам.  

 2.2. До листа додають:  

 попередньо відредаговане навчальне видання у двох примірниках; 

 вимоги до оформлення: Формат — А4; поля: верхнє і нижнє — 2 см, ліве-

3 см, праве — 1,5 см; основний шрифт -Times New Roman; розмір шрифту — 14;  



 

 

міжрядковий інтервал — полуторний; 

- дві позитивні рецензії, включаючи рецензію від сторонньої організації. 

Термін дії рецензії не більше 1 року. 

 - відповідь автора (колективу співавторів) на зауваження рецензентів 

(якщо такі наявні);  

- висновок фахового редактора(якщо рукопис подає видавництво), у якому 

дається оцінка якості рукопису, його відповідність навчальним планам, 

зазначається актуальність та оригінальність навчального видання;  

 витяг з протоколу рішення Науково-методичної ради КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» з рекомендацією до 

друку рукопису. 

  2.3. Представлені на експертизу до КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» матеріали реєструються і передаються до 

науково-методичної ради при КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» для отримання експертного висновку. 

  2.4. Одночасно розглядається не більше двох навчальних видань за однією 

спеціальністю. 

 2.5. Експертиза проводиться експертом або групою експертів, до складу 

якої входять провідні фахівці в цій галузі. В експертному висновку дається 

всебічна й об'єктивна оцінка змісту і структури навчального видання у 

порівнянні з існуючими, аналіз його методичних переваг і недоліків, його 

відповідності навчальним планам, програмі навчальної дисципліни, 

оцінюється науковий і методичний рівні  викладання матеріалу, констатується 

відповідність нормативним документам, вимогам та стандартам освіти. У 

заключній частині експертного висновку дається загальний висновок про 

доцільність (недоцільність) видання роботи з грифом  КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради», визначається адресація 

використання навчального видання, пропонується редакція грифу або 

виноситься питання про необхідність доопрацювання (переробки) рукопису.  
 

 

 

III. Порядок оформлення грифу 

 

        3.1.Присвоєння грифу оформляється рішенням Науково-методичної ради 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» на 

підставі експертного висновку про присвоєння навчальному виданню грифу. У 

разі відмови у присвоєнні грифу КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» відправляє автору лист — висновок та аргументує 

дану відмову. 

        3.2.  Термін роботи з присвоєння грифу одному навчальному виданню 

становить від одного до трьох місяців. 

     3.3. Навчальне видання в одному примірнику з рішенням Науково-

методичної ради КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради»  повертаються заявнику. Відхилені матеріали можуть бути 

повторно представлені на розгляд до КЗВО «Одеська академія неперервної  

 

 



 

 

 

освіти Одеської обласної ради»  після доопрацювання відповідно до зауважень 

експертів, але не раніше, ніж через три місяці після відхилення. 

 3.4. Автор або видавець, який має авторські права на видання, після 

видання навчального видання з Грифом ОНМЦПК, зобов'язані подати до 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» три 

екземпляри даного видання в місячний термін з дня видання. 

 

 

VI. Порядок скасування грифу КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» 

 

      4.1. У разі неякісної редакційної підготовки навчального видання або його 

поліграфічного виконання, переробки тексту оригіналу, недостовірного 

перекладу, що призвело до зниження його навчально-методичного рівня та 

якості, наданий гриф може бути скасований. 

       4.2. Відмова автора, видавця доопрацювати рукопис відповідно до 

зауважень експертів або висновку комісії дає підстави на скасування наданого 

раніше грифу.  

 4.3. Редакція грифу КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради»  не може самочинно змінюватися видавцем чи 

автором видання 

 4.4. У разі спотворення тексту грифу він скасовуються за рішенням 

Науково-методичної ради КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради».   

  

 

V. Термін дії грифу 
 

 5.1. Термін дії наданого грифу академії – 5 років з дня прийняття 

відповідного рішення.  

 5.2. Якщо за цей час навчально-методичне видання не видавалося, то 

Науково-методична рада КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» обов'язково має підтвердити раніше наданий гриф. 

 5.3. Дія наданого грифу не поширюється на доповнені або перероблені 

більш як на 25 відсотків видання, якщо вони здійснюються навіть у термін дії 

грифу. У такому разі підготовленому зі змінами рукопису необхідно знову 

пройти експертизу і підтвердити раніше наданий гриф академії. 

 5.4. Після завершення терміну дії грифу академії  навчальному виданню 

необхідно пройти нове затвердження з метою встановлення відповідності 

вимогам державних стандартів освіти, навчальних планів і програм. 

 

IV. Фінансування робіт з присвоєння грифу 

 

     6.1. Фінансування робіт з присвоєння навчальним виданням грифу 

академії здійснюється за рахунок коштів заявника.  

  6.2. Порядок оплати за експертні роботи з присвоєння грифу академії  



 

 

визначаються відповідно до положень договору.   

           6.3. Розмір оплати встановлюється  відповідно до додатку 16 Наказу 

Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 (із змінами). 

 

IIV. Заключні положення 
 

  7.1. Відносини, не врегульовані цим Положенням, розглядаються 

відповідно до  чинного законодавства України.  
 


