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В ПОРЯДКУ ОБГОВОРЕННЯ

УДК 371.671:0061

ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНИХ СТАНДАРТІВ – 
ЗАПОРУКА ЯКІСНОГО ПІДРУЧНИКА

В. О. Ханстантинов, доктор політичних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано роль підручника в навчальному процесі. 
Висвітлено типові недоліки, що погіршують якість підручника, та ви-
значено причини їх появи. Запропоновано деякі підходи, спрямовані 
на мінімізацію відхилень від академічних стандартів при підготовці 
навчальних видань до друку.

Ключові слова: підручник, навчальний процес, академічні 
стандарти, автор, студент.

Входження України до європейського освітнього просто-
ру привнесло нові ідеї та технології у практику організації на-
вчального процесу у вищій школі. Особливий акцент зроблено 
на ролі самостійної роботи в оволодінні знаннями. Це актуалізує 
проблему студентського підручника, якість якого суттєво впли-
ває на розвивальний та виховний характер навчання загалом.

У працях таких вчених, як П. Автомонов, Ю. Бабанський, 
О. Бондар, Т. Габай, І. Зязюн, В. Костенко, І. Коцан, О. Михай-
личенко, Т. Траверсе, А. Фурман та інших висвітлено логіку по-
будови його змісту та особливості застосування тих чи інших 
дидактичних принципів, обґрунтовано методичні прийоми 
викладення нового навчального матеріалу. Останнім часом у 
зв’язку з долученням вітчизняних ВНЗ до Болонської системи 
головну увагу дослідників приділено розробленню та впрова-
дженню у навчальний процес відповідних їй організаційних 
засад та педагогічних технологій. У цих умовах питання відпо-
відності вузівського підручника академічним стандартам, без 
чого неможливо досягати належного рівня освіти, шляхів його 
забезпечення, опинились на другому плані у полі зору фахівців.

© Ханстантинов В. О., 2014
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Цілі даної статті автор вбачає у тому, щоб привернути ува-
гу колег – викладачів до ролі підручника в навчальному проце-
сі, поділитися спостереженням щодо типових недоліків в них і 
думками, як мінімізувати ці явища.

Сучасна система вищої освіти являє собою складну, розгалу-
жену, багатоступеневу сукупність інституціонально упорядко-
ваних міжсуб’єктних відносин щодо надання фундаментальної 
науково-теоретичної і практичної підготовки молодому поколін-
ню з огляду на актуальні потреби суспільства у фахівцях відпо-
відного профілю та з урахуванням тенденцій на перспективу в 
них. Різнопланові та різнорівневі взаємодії учасників освітньо-
го процесу потребують орієнтації на певні норми і формальні та 
неформальні правила, чим має забезпечуватись ефективність 
їхньої діяльності і мінімізація для суспільства та для окремої 
людини витрат часу та інших ресурсів при отриманні бажано-
го кінцевого результату. Тому цілком логічним є виникнення у 
минулому в університетському середовищі та функціонування 
в наш час академічних стандартів. Їх відтворюваність зумов-
лена як практичною корисністю, так і репутаційно-етичними 
резонами в рамках визнання високої суспільної цінності на-
уково-педагогічної діяльності та високого іміджевого рейтингу 
належності до академічного університетського середовища.

Одним із загальноприйнятих в мереживі академічних 
стандартів є вимога підготовки для студентства професор-
сько-викладацькими кадрами навчальної літератури на су-
часному теоретико-методологічному і методичному рівнях, 
змістовної і в той же час доступної для повсякденного корис-
тування, здатної зацікавити молодь і стати для неї своєрідним 
трампліном для подальшої творчої роботи і самостійного за-
нурення в глибинні пласти конкретної науки.

Ми виходимо з того, що для освітньої системи загалом і 
вищої школи, зокрема, підручник є і надалі залишатиметься 
ключовим компонентом у будь-якій моделі навчання. Зумов-
люється це тими функціями, які він виконує – йдеться про 
інформаційно-навчальну; систематизації, упорядкування опа-
нованого знання та розвитку умінь та навичок для подальшого 
самостійного вивчення основ тієї чи іншої науки; світогляд-
но-виховну; розвивально-креативну, що полягає насамперед 
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у розвитку логіки та інноваційної, вільної від стереотипних 
кліше спрямованості мислення; мовно-культурологічну; реф-
лексивно-корекційну, що сприяє розвиткові якостей самоана-
лізу та самооцінки рівня засвоєних знань.

Недосконалість підручників, що погіршує зміст освіти за-
галом, названо в затвердженій Кабінетом Міністрів України 
Національній стратегії розвитку освіти до 2021 року, однією з 
нагальних проблем, які потребують свого першочергового ви-
рішення [1]. З огляду на це, логіка змісту та компоновка тексту 
підручника або навчального посібника, наукова достовірність 
наведеного в ньому матеріалу, правильність в оформленні, 
особливо, у мовному плані, наголос на зв'язку з суміжними 
дисциплінами і значенні для майбутньої практичної діяльнос-
ті повинні перебувати в центрі уваги автора і потребують ко-
піткої високопрофесійної роботи від нього і всіх причетних до 
видання осіб.

Добре відомо, що сьогодні у структурі навчального проце-
су все більшої ваги набуває самостійна робота студента. Вона, 
як підкреслюється в нормативних документах Міністерства 
освіти і науки України, має забезпечуватися всіма навчально-
методичними засобами, необхідними для вивчення конкрет-
ної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, 
навчальними та методичними посібниками, інтерактивни-
ми навчально-методичними комплексами та конспектами 
лекцій [2]. Наведена вимога безпосередньо випливає з поло-
ження статті 15 Закону України «Про вищу освіту», де прямо 
говориться, що науково-методичне забезпечення вищої освіти 
включає підготовку навчальної літератури [3].

В теперішніх умовах спостерігається істотне пожвав-
лення у підготовці та виданні навчальної літератури майже 
з усіх дисциплін. Досвід особистого знайомства з виданнями 
суспільно-гуманітарного профілю останнього часу дозволяє 
зробити висновок про в цілому задовільний рівень більшості 
з них. Вони відповідають основним принципам дидактики: 
науковості, зв’язку теорії з практикою, системності і послідов-
ності у викладенні матеріалу, розвитку абстрактного мислен-
ня у поєднанні з доступністю і наочністю і здатні стимулювати 
студентів до пізнавальної і творчої активності.



197Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 4.

Проте зустрічаються непоодинокі випадки, коли друку-
ються навчальні книжки з явними вадами. Недоліки, на наш 
погляд, зумовлюються різними причинами. По-перше, праг-
ненням автора якомога скоріше випустити їх у світ, аби вико-
нати одну з формальних або бажаних передумов при розгляді 
справи щодо присвоєння вченого звання, при ліцензуванні та 
акредитації спеціальності, в інтересах більш високого рейтин-
гу кафедри, факультету, університету тощо.

По-друге, як справедливо відмічалося, «пояснити появу 
цих книжок можна… невіглаством, некоректністю, недбаліс-
тю» [4]. При цьому, міністр нагадав, що схвалені Міносвіти 
підручники проходять тривалий процес перевірки та вивчен-
ня в ході конкурсів, підготовки, апробації та ліцензування.

По-третє, деякі автори переймаються лише тим, аби зміст 
підручника відповідав формальним державним стандартам 
освіти і рівню розвитку відповідної науки, а тому не замис-
люються над тим, що спрощено-типова, статична структура 
навчальної книжки не стимулює її читача до самостійної по-
шукової пізнавальної активності, до розвитку академічних 
здібностей.

Є й такі видання, в яких автори намагаються включити до 
їх змісту максимально можливий обсяг відомого їм наукового 
знання, що робить таку книгу перевантаженою зайвими де-
талями, другорядною інформацією, історичними екскурсами, 
компаративними сюжетами, не завжди верифікованими, по-
части гіпотетичними за своїм статусом розмислами окремих 
вчених, внаслідок чого її читачі відволікатимуться від того го-
ловного, що власне й становить предметне поле даної дисци-
пліни. При цьому забувається про необхідність дотримуватися 
академічного рівня – обсягу змісту, який є достатнім як для 
формування фахових якостей студента, так і для подальшого 
вивчення ним інших предметів.

Нарешті, в частині підручників з історії України, політо-
логії їх автори все ще перебувають у полоні «методологічної 
інерції» та «данини сталій етатистській традиції», підмінюю-
чи неупереджений об’єктивний науковий аналіз вітчизняно-
го суспільства та його розвитку заідеологізованими кліше [5, 
с. 141-142].
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Розмаїття напрямів досліджень у соціально-гуманітарних 
науках інколи негативно впливає на навчально-виховний про-
цес тим, що методики, які вони пропонують, не мають під со-
бою класичних науково-педагогічних обгрунтувань [6, с. 13]. 
Тому слід пам’ятати, що ідейний плюралізм як риса сучасно-
го суспільствознавства і духовна свобода вченого-гуманітарія 
лише посилюють його відповідальність перед суспільством за 
результати власної творчої праці, за можливий вплив на мо-
лодь та майбутнє.

Умовами, які сприяють виходу в світ неякісної навчальної 
продукції, є, по-перше, формальне відношення рецензентів, 
редакторів, науково-методичних рад і комісій, всіх причетних 
до цієї справи. І, по-друге, фактична відсутність зовнішнього 
моніторингу за якістю освіти, адже, за даними доповіді Євро-
пейської комісії, присвяченій стану імплементації Болонського 
процесу у 2012 році, Україна опинилася на останньому серед 
країн-учасниць місці за рівнем міжнародної участі в моніто-
рингу якості освіти [7].

На рівень підготовки фахівця сучасного типу впливають 
як профільні дисципліни, так і непрофільні. Так, допущені 
хиби в навчальних виданнях із загальноосвітніх дисциплін 
можуть трансформуватися у прогалини вже власне фахової 
підготовки. Беззаперечним є велике значення філософії, яка 
сприяє пізнанню загальних закономірностей буття природи і 
суспільства, розвитку методології наукового пізнання, вміння 
самостійно аналізувати і оцінювати явища життя, спираючись 
на ґрунтовний філософсько-світоглядний базис. Не випадково 
тому сьогодні з урахуванням новітніх вимог абсолютна біль-
шість навчальних книг з філософії охоплює змістові модулі з 
етики, естетики, логіки та інших галузей. Однак зміст їх і спо-
сіб репрезентації навчального матеріалу почасти залишається 
традиційним. Це може викликати у студентської молоді вра-
ження, що філософія є суто абстрактне, абсолютно відірване 
від життя і суцільно спекулятивне за характером мислення, 
що не має стосунку до злободенних проблем буття сучасної 
людини. Тому вважаємо, що поряд із адекватною теоретич-
ною реконструкцією філософської класики в підручниках по-
трібно більш детальне та ілюстративне висвітлення сучасних 
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філософських підходів: постмодернізму, постструктуралізму, 
філософської герменевтики, феноменології тощо.

При написанні навчальних книжок не існує дрібниць, тут 
кожна деталь, кожне ім’я, кожна дата і формула потребують 
прискіпливого вивірення на правильність і достовірність. До-
зволимо собі припустити, що наявність подібних неточностей 
в наукових працях, хоча і знижує певним чином їх цінність, 
проте, з огляду на фахову підготовленість потенційного чи-
тача, все ж таки сприймається з розумінням. Так, у значній 
частині рецензій та відгуків на дисертації та автореферати 
можна зустріти подібного роду зауваження. Однак неточності 
у підручниках завдають шкоди якості загальної і фахової під-
готовки спеціаліста.

Можна припустити, що деякі помилки викликані тим, що 
автор повністю покладався на свою пам'ять і книга не про-
йшла стороннього наукового редагування. Так, у відомому 
своєю інформативністю, доступністю і наочністю у пояснен-
ні складних питань конспекті лекцій з політології Р. Мухаєва 
[8] читаємо (мовою оригінала), що «американський психоана-
литик К. Хорни определяющим мотивом политического по-
ведения считал страх» (стор. 49), що існував однопартійний 
режим «в Перу при Х. Пероне» (стор. 101), що рух західництва 
сформувався в Росії після скасування кріпацтва (стор. 31), що 
Ю. Крижанич був одним із перших представників російської 
політичної думки (стор. 12).

Ми навели далеко не повний перелік типових огріхів, які 
помітно погіршують якість виданої навчальної літератури. 
Слід пам’ятати, що автор, який береться за написання й опу-
блікування підручника, навчального посібника або словни-
ково-довідкового видання, аби залишатися в академічному 
співтоваристві, повинен орієнтуватися на доволі чіткі прави-
ла, які зобов’язують його відповідати стандартам і діяти відпо-
відно до визначених норм, адже саме «академічні стандарти 
дозволяють оцінити академічну діяльність» [9, с. 127].

Авторський навчальний текст, що потрапляє до молодого 
читача, фактично виконує роль навігатора у складному, часто 
незнайомому гносеологічному і соціокультурному середовищі. 
Зафіксована словом думка, що була оприлюднена на сторінках 
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видання, привчає мислити, пізнавати реальність та її окремі 
фрагменти, формує певну культуру дискурсу. Помилки, не-
точності, поспіхом скомпоновані тексти окремих розділів на-
вчальної книжки все одно сприймаються в якості нормативно 
правильного знання, адже «студент вірить у стандарти» [10, 
с. 135]. Слід також пам’ятати, що після виходу у світ підруч-
ник або інша навчальна книжка починає жити своїм життям 
– саме до неї, а не до автора звертаються у разі потреби дізна-
тися про щось нове або призабуте, на неї посилаються, з нею 
звіряють і закріплюють набуті в лекційній аудиторії знання.

У підсумку зазначимо таке. Суспільна потреба у якісній на-
вчальній книжці не є ситуативною, а буде актуальною доти, 
доки існуватиме система освіти як важливий соціальний інсти-
тут. Історично у вищій школі сформувалася академічна культу-
ра, одним із елементів якої є академічні стандарти – сукупність 
норм, дотримання яких забезпечує затребувану суспільством 
високоякісну підготовку фахівців. Академічна свобода, з одно-
го боку, дозволяє створювати комфортні умови для педагогічної 
творчості та інтелектуальної самореалізації людини за універ-
ситетською кафедрою, але, з іншого боку, передбачає «певний 
рівень викладання» [11, с. 87]. Він залежить не в останню чер-
гу від якості навчальної книжки, з якою працює студент.

Переорієнтація системи освіти на новітні європейські 
технології її організації та функціонування, на відродження 
духовності українського народу ні в якому разі не означає по-
слаблення уваги до дотримання вивірених часом академічних 
стандартів, у тому числі і в першу чергу стосовно підручни-
котворчого процесу.

Увесь тривалий досвід свідчить, що традиційний підруч-
ник і самостійна робота з ним закладають надійний фундамент 
всього процесу систематичної освіти людини, забезпечують 
цілісність знання з конкретної галузі або сфери, озброюють 
здатністю до успішної самоосвіти протягом життя. Поява і все 
більш широке використання різноманітних Інтернет ресурсів 
не замінює якісного підручника, а доповнює його. Тим паче, 
що у безмежному океані віртуальної інформації можна потра-
пити як на корисну, що стане в пригоді для студента, так і на 
недостовірну, еклектично побудовану, хаотично викладену.
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Потужним чинником мінімізації недоліків у навчальній лі-
тературі може стати зовнішній моніторинг її якості, особливо, 
коли йдеться про контроль з боку європейських освітніх уста-
нов. Це, безумовно, посилить відповідальність університетів і 
самих вчених, сприятиме вдосконаленню навчальної літерату-
ри, що видається.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають ви-

могам ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка 
проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науко-
вими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень 
і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; форму-
лювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного 
матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових ре-
зультатів; висновки з даного дослідження і перспективи подаль-
ших розвідок у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, 
надрукований на папері форматом А4, а також електронний 
варіант на CD-ROM. Обов’язково подається: рецензія доктора 
наук; квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий 
прізвищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною ан-
глійською анотацією та, при необхідності, файли з рисунками, 
графіками тощо.

Обсяг статті – до 10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 
20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 
30 рядків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редак-
тора Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, 
через інтервал 1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекват-
но відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної науко-
вої проблеми. При цьому слід уникати назв, що починаються зі 
слів: «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», 
«Шляхи…», в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) на-
бирати курсивом 12 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має 
бути стислим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати 
синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад: 
«Досліджено…», «Розглянуто…», «Установлено…» (наприклад, 
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«Досліджено генетичні мінливості… Отримано задовільні ре-
зультати…»).

Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів) 
та ключові слова англійською мовою (від 5 до 10 слів). Треба 
надати професійний переклад анотації статті англійською мо-
вою (завірений печаткою бюро перекладів або відділу кадрів 
підпис викладача кафедри іноземних мов вашого ВНЗ). Бажа-
но надати цю розширену анотацію українською (російською) 
мовою.

Анотація англійською мовою повинна бути структурова-
ною (слідувати логіці опису результатів у статті), інформатив-
ною (не містити загальних слів); оригінальною (не може бути 
калькою російськомовної анотації); змістовною (відображати 
основний зміст статті та результати досліджень).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дуж-
ках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки 
наводити після номера джерела, потім через кому сторінку 
(маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде 
інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в 
тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мо-
вою Вісника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на 
джерело і конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дуж-
ках безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі 
рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписа-
ми, а таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомо-
гою функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх 
тексту. Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word 
з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні 
виправлення. У разі використання інших програм для створен-
ня рисунків надавати редакції на кожний рисунок окремий файл 
фотмату TIFF (незжатий – uncompressed) або формату JPG (най-
кращої якості – best quality).
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Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допо-
могою функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна за-
ймати не більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES 
тексту таблиці не менш ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формуль-
ному редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої термі-
нології (див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних 

тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також 

скорочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писа-
ти без крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при 
першому згадуванні.

Література, що приводиться наприкінці публікації, пови-
нна розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті 
статті й бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Но-
мер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу.

Список використаних джерел повинен містити не менше 
10 посилань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання. Само-
цитування – не більше 30%.

Обов’язкова наявність списку літератури англійською мо-
вою (не виключає списку літератури мовою статті). Літерату-
ру не обов'язково перекладати англійською мовою. Її можна 
транслітерувати. Офіційна транслітерація українського алфа-
віту латиницею регламентується постановою Кабінету Міні-
стрів України від 27 січня 2010 р. № 55. Офіційний трансліт 
онлайн – http://translit.kh.ua/?passport. Транслітерація росій-
ського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.

http://translit.kh.ua/?passport
http://www.translitor.net/


208 Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 4.

Редакційна колегія залишає 
за собою право на редакційні виправлення.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК ХХХ.ХХ

Назва статті

Л. С. Прокопенко, кандидат біологічних наук, доцент
Л. П. Чорнолата, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут кормів УААН

*Текст анотації* українською мовою (50-60 слів)

Ключові слова: 4-7 ключових слів або словосполучень

* Текст статті *

Список використаних джерел:
1. Іваненко І. І. Назва роботи / І. І. Іваненко — К. : Вища школа, 1999. — 111 с.
2. Бобров М. І. Назва статті / М. І. Бобров // Назва журналу. — 1999. — № 6. —
С. 23—25.

Название статьи

Л. С. Прокопенко
Л. П. Чорнолата

*Текст аннотации* російською мовою (50-60 слів)

*Ключевые слова* російською мовою

Name of the article

L. Prokopenko
L. Chornolata

*Text of annotation* англійською мовою (50-60 слів)

*Keywords* англійською мовою

*Text of annotation* розширена анотація англійською мовою (250-
300 слів)



Наукове видання

Вiсник аграрної науки Причорномор’я
Випуск 4(81) – 2014

Технічний редактор: О. М. Кушнарьова.
Перекладач-коректор: О. В. Неліна.
Комп’ютерна верстка: Ю. В. Антонович.

Пiдписано до друку 25.11.2014. Формат 60 x 84 1/16.
Папiр друк. Друк офсетний. Ум.друк.арк. 13,1.
Тираж 300 прим. Зам. № ___. Цiна договiрна.

Надруковано у видавничому відділі
Миколаївського національного аграрного університету

54020, м.Миколаїв, вул.Паризької комуни, 9

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4490 від 20.02.2013 р.


