
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТУ НАВЧАЛЬНО -МЕТОДИЧНИХ 

ВИДАНЬ 

Експертиза включає: 

–  перевірка наявності всіх супровідних матеріалів; 

– аналіз супровідної документації; 

– відповідність оформлення супровідних документів вимогам; 

–  аналіз змісту рукопису: 

– відповідність змісту рукопису назві та виду видання 

(зокрема, звертається особлива увага на те, чи відноситься матеріал 

рукопису до категорії методичних рекомендацій/вказівок) і робочій 

навчальній  програмі дисципліни; 

– загальна оцінка текстового та графічного матеріалу 

(відсутністьграматичних помилок, якість рисунків, ілюстрацій, 

стилістичний вигляд тощо); 

–  висновок щодо можливості рекомендації рукопису до видання з 

грифом. 

Супровідна документація: 

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; 

– рукопис, перша та друга сторінки і змістзавждидруковані, 

залишаються у комісії; 

– відповідь авторів/укладачів на зауваження рецензентів;  

– висновок відповідального редактора;  

– анотації трьома мовами (українською, англійською, російською) 

кожна не менше 650 знаків;  

– витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією до видання 

рукопису та надання йому грифу; 

– робочу програму кредитного модуля; 



– відомості про авторів; 

– обґрунтування доцільності видання; 

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

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

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

При перевірці супровідної документації назва, вид видання і 

авторський склад мають бути однакові.  

Вимоги до супровідних документів і їх форми є у наказі НТУУ «КПІ» 

«Порядок надання грифів навчальним матеріалам в НТУУ «КПІ»» № 1-248 

від 3.11.2015 р. 

Після експертизи експерт (член редакційної комісії) надає висновок. 

Можливі варіанти висновків: 

 «Рекомендувати рукопис до видання з грифом факультету»,  

 «Рекомендувати рукопис до видання з грифом факультету за умови 

врахування зауважень та внесення відповідних коректив»  

 «Після доопрацювання рукопису надати видання на експертизу 

повторно». 

Засідання редакційної комісії на 2016-2017 р. 

1 20 грудня 2016 р. 

2 17 січня 2017 р. 

3 21 лютого 2017 р. 

4 21 березня 2017 р. 

5 18 квітня 2017 р. 

6 16 травня 2017 р.  

7 20 червня 2017 р. 
 


