
РЕКОМЕНДАЦІЇ АВТОРАМ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРИФУ 

«РЕКОМЕНДОВАНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ» 

1. Основні вимоги до структури рукопису, що подається  

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (комп’ютерних 

практикумів) мають містити, як правило, такі структурні елементи: 

– вступ; 

– мета та основні завдання роботи; 

– основні теоретичні відомості (за потреби); 

– обладнання, прилади і матеріали або опис експериментальної установки 

(дослідного стенда); 

– заходи безпеки під час виконання лабораторної роботи; 

– порядок і рекомендації щодо виконання роботи та обробки результатів 

експерименту; 

– аналіз отриманих результатів та основні висновки; 

– оформлення звіту та порядок його подання; 

– контрольні завдання (запитання) для підготовки до роботи; 

– список рекомендованої літератури. 

Методичні вказівки до виконання курсових проектів (робіт) мають 

зазвичай таку структуру: 

– вступ; 

– мета та завдання курсового проекту (роботи); 

– завдання на курсовий проект (роботу); 

– склад, обсяг і структура курсового проекту (роботи); 

– вказівки до виконання розділів курсового проекту (роботи); 

– рекомендації до виконання розрахунково-пояснювальної записки; 

– рекомендації до виконання графічної частини проекту (роботи); 



– вказівки про порядок захисту проекту; 

– список рекомендованої літератури. 

Рекомендації до проведення практики найчастіше складаються з таких 

частин: 

– вступ; 

– мета та завдання практики; 

– організація практики; 

– програма практики; 

– рекомендації щодо оформлення звіту про практику; 

– список рекомендованої літератури. 

Методичні вказівки до дипломного проектування зі 

спеціальності містять, здебільшого, такі структурні елементи:  

– вступ; 

– мета та завдання дипломного проектування; 

– орієнтовна тематика дипломного проектування; 

– організація дипломного проектування; 

– загальні рекомендації до виконання дипломного проекту (роботи); 

– вимоги до структури та обсягу дипломного проекту (роботи); 

– вимоги до пояснювальної записки; 

– вимоги до графічної частини проекту (роботи); 

– рекомендації до підготовки доповіді; 

– вказівки про порядок захисту проекту (роботи); 

– додатки; 

– список рекомендованої літератури. 

2. Основні вимоги по оформленню 

 Рукопис має містити: 

1. обкладинку; 

2. титульний аркуш; 

3.  зворот титульного аркуша; 



4.  анотацію або реферат (переважно для наукових видань); 

5.  текст, підготовлений згідно з вимогами нормативних документів, 

довідників. 

Авторський оригінал має бути набраний 14 кеглем, з полуторним 

інтервалом, віддрукований на папері формату А4, з полями таких розмірів: 

верхнє поле – 20 мм; 

нижнє поле: до тексту – 30 мм, до колонцифри – 20 мм; 

внутрішнє поле – 20 мм; 

зовнішнє поле – 20 мм. 

Номери сторінок проставляють на нижньому полі аркуша посередині, 

починаючи з третьої, дотримуючись наскрізної нумерації без пропусків і 

буквених доповнень. Титульний аркуш і зворот титульного аркуша 

авторського оригіналу включають до загальної нумерації сторінок. Номер 

сторінки на титульному аркуші та звороті титульного аркуша не 

проставляють.  

Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, також включають 

до загальної нумерації сторінок. 

Література має бути оформлена відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006. 

У текстовій частині: 

Заголовки розміщуються посередині рядка та друкуються великими 

літерами без крапки в кінці, без підкреслення. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів тексту друкуються з великої 

літери (без підкреслення) без крапки в кінці. 

Усі заголовки мають бути супідрядними і відповідати змісту роботи. 

Абревіатури в заголовках не вживають, їх треба розшифровувати у тексті. 

Заголовки з двох чи більше речень слід відокремлювати крапками. 

Відстань між заголовком і текстом становить 18 пт, відстань між заголовками 

розділу та підрозділу – 14 пт. 

Заголовок не розміщують внизу сторінки, якщо після нього уміщується 

лише один рядок тексту. 



Таблиці й ілюстрації мають бути пронумерованими і міститися після 

посилань на них у тексті. Примітки друкують під таблицею. 

У додатках розміщують офіційні, додаткові і розрахункові матеріали, 

допоміжні висновки тощо. Усі додатки потрібно нумерувати. 

Нумерація формул, таблиць і рисунків у кожному з додатків має бути 

самостійною. 

3. Порядок роботи редакційної комісії для надання грифу 

Редакційна рада і її склад затверджується Навчально-методичною 

комісією ІФФ.  

Порядок роботи редакційної комісії наступний: рукопис разом із 

супровідними документами подається редакційній комісії ІФФ (кімната 131 

9 корпусу, 204-99-20). Голова редакційної комісії після подання матеріалів 

призначає експерта, який буде проводити експертизу.  

У разі позитивного рішення, редакційна комісія готує витяг із засідання 

для навчально-методичної комісії ІФФ, яка в свою чергу, рекомендує 

рукопис до затвердження вченою радою факультету, рішенням якої рукопису 

надається гриф «Рекомендовано вченою радою інженерно-фізичного 

факультету» (Відповідно до наказу НТУУ «КПІ» № 1-248 від 03.11.2015 р.). 

Засідання редакційної комісії проводиться кожний третій вівторок 

місяця до засідання навчально-методичної комісії ІФФ.   

Матеріали необхідно подавати не пізніше ніж за тиждень до засідання 

редакційної комісії (1, 2 тижні місяця, тобто не пізніше другого вівторка 

місяця).  

Для отримання грифа «Рекомендовано вченою радою інженерно-

фізичного факультету» обов’язковими є такі документи: 

– рецензії на рукопис від одного-двох фахівців відповідної галузі знань, 

що не є співробітниками кафедри авторів/укладачів (1 прим.); 



– рукопис, перша та друга сторінки і зміст завжди друковані, 

залишаються у комісії (електронна версія надається до друкованої або 

надсилається на sukhenko.victoria@gmail.com); 

– відповідь авторів/укладачів на зауваження рецензентів (1 прим.);  

– висновок відповідального редактора (1 прим.);  

– анотації трьома мовами (українською, англійською, російською) 

кожна не менше 650 знаків з розміщенням на сайті кафедри (1 прим.); 

– анотації трьома мовами (українською, англійською, російською) 

кожна не менше 650 знаків передаються на електрону адресу lcm@iff.kpi.ua 

для розміщення на сайті факультету; 

– витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією до видання 

рукопису та надання йому грифу (1 прим.); 

– робочу програму кредитного модуля (1 прим.); 

– відомості про авторів (1 прим.); 

– обґрунтування доцільності видання (1 прим.); 

– витяг з засідання редакційної комісії (2 прим.); 

– витяг з засідання методичної комісії (3 прим.); 

– витяг з засідання вченої ради ІФФ (3 прим.). 

При підготовці супровідної документації назва, вид видання і 

авторський склад мають бути однакові.  

3.1. Рекомендації до змісту супровідних документів 

Супровідні документи готуються відповідно до наказу НТУУ «КПІ»             

№ 1-248 від 03.11.2015 р. 

Визначаючи якість рукопису, рецензент повинен оцінити його 

відповідність сучасному рівню наукових знань. Рецензія має містити 

кваліфікований аналіз роботи, давати об’єктивну, аргументовану оцінку та 

обґрунтовані рекомендації за такими аспектами: 

1. Аналіз актуальності навчального видання, і використання новітньої 

літератури та навчально-методичного рівня рукопису. 

2. Відповідність змісту рукопису: 



• назві і виду видання (зокрема, звернути увагу чи є це навчальним 

посібником, конспектом лекцій, методичними вказівками тощо); 

• навчальній (робочій навчальній) програмі дисципліни; 

• цільовому призначенню і вимогам, які ставляться до навчальної 

літератури. 

3. Відповідність обсягу рукопису в цілому та окремих його розділів 

(виходячи з кількості годин за навчальним планом для вивчення даного 

матеріалу), за рахунок чого можна раціонально скоротити обсяг. 

4. Доступність викладу матеріалу для сприйняття студентами. 

5. Відповідність ілюстративного матеріалу змісту та доцільність його 

використання. Рекомендації щодо вилучення зайвих рисунків. 

6. Місце рецензованої роботи серед опублікованих раніше з даної теми 

(дисципліні, розділу): що нового в ній або чим вона відрізняється від інших, 

чи не дублює робіт (відомі рецензенту) інших авторів або раніше 

надрукованих робіт цього самого автора (в цілому і частково). 

7. Допущені автором неточності, помилки (із зазначенням сторінки, 

таблиці, рисунка тощо) та рекомендації щодо їх виправлення. 

8. Аналіз рекомендованої у рукописі літератури. 

9. Інші вимоги, які рецензент вважає потрібними. 

10. Висновок про можливість рекомендації рукопису до надання грифа. 

11. Можливість використання роботи в навчальному процесі інших вищих 

навчальних закладів. 

Зауваження і пропозиції мають бути об’єктивними та принциповими. 

Рецензент повинен відзначити все позитивне і негативне в роботі, що 

допоможе автору доопрацювати рукопис. У разі негативної оцінки рукопису 

в цілому, рецензент повинен обґрунтувати свої висновки особливо 

переконливо. 

Від дотримання строків рецензування залежить час підготовки 

навчальної літератури до випуску і, зрештою, своєчасне забезпечення 

студентів необхідними виданнями. 



Довідка про авторів/укладачів надається у довільній формі, але з 

наведенням обов’язкових відомостей про авторів/укладачів, рецензентів та 

відповідального редактора. 

У заголовку обґрунтування доцільності видання зазначається повна 

назва видання, а також ініціали та прізвища авторів (укладачів) рукопису. 

Подається обов’язкова вихідна інформація: 

– шифр і назва спеціальності, спеціалізація за якою проводиться 

підготовка студентів; 

– назва навчальної дисципліни, для забезпечення якої призначений 

підготовлений рукопис. 

Аналізується стан існуючого інформаційно-методичного забезпечення 

навчальної літератури з дисципліни за фондами Науково-технічної бібліотеки 

та кафедрами. 

Після зробленого аналізу визначається необхідність видання 

(перевидання) певної навчальної (навчально-методичної) літератури. 

Визначається ціль, завдання пропонованого рукопису. Зокрема, 

вказується вид видання, кількість навчальних годин з дисципліни та кількість 

годин самостійної роботи студентів, які це видання має забезпечувати згідно 

з робочою навчальною програмою дисципліни. 

Якщо навчально-методичне видання підготовлено групою авторів 

(укладачів), потрібно визначити внесок у сумісну працю кожного з них.  

Для опублікування рукопису як електронного видання на титульному 

екрані вписується гриф «Рекомендовано вченою радою інженерно-фізичного 

факультету» та дані про надання грифу (протокол № __ від _ р.). Після цього 

файл з електронним виданням розміщується в електронному кампусі НТУУ 

«КПІ», на сайтаха вторів/укладачів (сайтах кафедри, факультету, інституту 

або НТБ) для вільного доступу до нього студентів. 

 Електронне видання записується на оптичний диск (CD-ROM), на 

пакуванні диску вказуються вихідні відомості, а також вписується гриф та 

дані про його надання. Оформлене таким чином видання зберігається на 



кафедрі (у методичному кабінеті кафедри) і є навчально-методичним 

документом, який забезпечує навчальну дисципліну. 

 
 


