
Додаток 35 

Вимоги до обсягу підручників та навчальних посібників 
 

Визначення подано в р.2  Положення про редакційно-видавничу діяльність в ПДАТУ.  

Підручник повинен мати високий науково-методичний рівень, містити необхідний довідковий апарат. 

Навчальний матеріал має бути пов’язаний з практичними завданнями, мають простежуватися тісні 

міжпредметні зв’язки. 

Обсяг навчальної книги визначається в авторських аркушах (40 тис. друкованих  знаків (літери,  

розділові  знаки,  цифри,  пропуски  тощо)).   

Обсяг підручників та навчальних посібників повинен визначатися кількістю годин за навчальним 

планом, що відводиться на вивчення дисципліни, реальним бюджетом часу студента для самостійного 

вивчення навчального матеріалу та продуктивністю засвоєння інформації студентом. 

Обсяг  підручників  та  навчальних  посібників  повинен  визначатися  кількістю  годин  за навчальним 

планом, що відводиться на вивчення дисципліни, реальним бюджетом часу студента для самостійного 

вивчення навчального матеріалу та продуктивністю засвоєння  інформації студентом.  

Обсяг навчального видання рекомендується визначати за формулою: 

V п/нп/   =  К п/нп/   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. 

Отже, обсяг в авторських аркушах (1 а.а. = 40000 знаків) = 0,14 * (кількість годин у навчальному 

плані для аудиторних занять + кількість годин для самостійної роботи) 

Наприклад, дисципліна за начальним планом розрахована на 72 години (2 залікових кредити) - 36 

аудиторних і 36 самостійної роботи. Тоді обсяг підручника = 0,14*72 = 10,08 а.а. = 403200 знаків, або 224 

сторінки (60 знаків у рядку, 30 рядків на сторінку). Список літератури, апарат для орієнтації та додатки в 

обсяг не входять. 

При наявності підручників з дисципліни навчальні посібники слід видавати для доповнення або заміни 

на основі нових методичних підходів будь-якої частини підручника, не допускаючи його дублювання.  

Посібник - видання,  призначене  на  допомогу  в  практичній  діяльності  чи  в оволодінні навчальною 

дисципліною. Основні різновиди посібників: –  практичний посібник;  –  навчальний посібник; –  навчально-

методичний посібник.  

Практичний посібник  - виробничо-практичне видання, призначене практичним працівникам для 

оволодіння  знаннями  та  навичками  при  виконанні  будь-якої  роботи,  операції,  процесу.  

Практичний  посібник  може  бути  пов'язаний  з  навчальною  програмою дисципліни.  

Навчальний посібник - навчальне видання, яке доповнює або частково замінює підручник у викладі 

навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його підрозділу.  

Обсяг визначається за формулою:  

Обсяг в авторських аркушах (1 а.а. = 40000 знаків) = 0,5-0,9 (частка навчальної програми, яку 

розкриває посібник)*0,14 * (кількість годин у навчальному плані для аудиторних занять + кількість 

годин для самостійної роботи). 

Обсяг навчальних посібників складає, як правило, не менш ніж 4 друкованих аркуші. 

У практичній роботі на попередньому етапі автор може брати за один авторський аркуш 22 сторінки 

комп'ютерного тексту, надрукованого через 1,5 інтервалу  шрифтом Times New Roman 14 на стандартному 

аркуші формату А4 або дорівнюється 3 тисячам квадратних сантиметрів ілюстративного матеріалу. Обсяг 

підручників і навчальних посібників визначається кількістю годин за навчальним планом, що відводиться на 

вивчення дисципліни реальним бюджетом часу студента для самостійного вивчення навчального матеріалу і 

продуктивністю засвоєння студентом інформації, з розрахунку: 1 авт. арк. = 7 год.  навчального часу. 

Робочий зошит – навчальний посібник, який сприяє самостійній роботі студентів щодо  засвоєння 

навчального предмету і містить особливий дидактичний апарат.Обсяг – не менш ніж 2 друкованих аркуші. 


