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N4lHIсTEPCTBO освIти I нАуки уliрАlни

крIiвсъкий нАцIонАлънирf унIвЕрситЕт
БУДIВНИЦТВА I АРХIТЕКТУРИ
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Про створення експертноi
KoпliciT з контролю якостi дрчкованоТ

навчаJIьноi пролуltuii КНУБА

З п,tетою пiдвищення яtсостi навчально-методиtIного забезгtечення дисциплiН У КНУБА
НАКАЗУIо:

1. Створити експертну ltомiсiю у складi:
Голова KoMicir - проректор з навчаJIьно-методичноТ роботи Тонкачеев Г.М.
Секретар rtoMricii - начаJlьник навчально-методичного вiддiлу Скл.яров I.0.

Члени KoMicii:
Xopyxta о.м. - фахiвець вiддiлу монiторингу якостi пiдготовки фахiвцiв;
омельченttо Н.В. - фахiвець I кат. навчально-методичного вiддiлу;

Морозюк л.м. - начальник редакцiйно-видавничого вiддiлу;
KocTepiHa I.д. завiдувач вiддiлом ltомплектування, каталогiзацii

докуlчtентiв i органiзацiТ ката_llогiв бiблiотеки. ,

2. ЗатверлиТи ПолохtеНня прО експертнУ rсомiсiЮ з ко}IтролЮ яttостi друIsбваноТ

навчаJlьноi пролукчii в КНУБА (додаток 1). \

з. Навчально-NIетодиLIному та редакцiйно-видавничомУ ВiЛЛiЛУ ДО 23.10.2018 Р,

внести змiни до кОсновних вимог та правил оформлення руrсописiв навчально-методичноТ

лiтератури та органiзачiйно-методичноi документацii, tцо видасться редакцiйно-
u"дuur"ч"п,t вiддiлом КНУБд) для узгодження з кПолотtенням про експертну KoMicito з

контролю якостi друl(ованоi навчальноi продукцiI КНУБА),
4. Роботу rtoMicii розпочатL{ З ]vIOMeHTy введення в дiю даного наказу.

5. Контроль за виконанням цього }lаказу 1lоклада€ться "з 
tlpopeKTopa з

навLIаJIьно-NlетодI,Iчноi роботи Тонкачеева Г.М
Ректор IiНУБА
Проект наказу вносить:
Проректор з навчально-
методиLiноi роботи
Узгодяtено:
Першlлй проректор
Начальник навчаJIьно-методичного вiддiлу
На.tальни к вiлдiлу монiторин ГУ

якостi пiдготовки фахiвцiв
Начальник редакцiйно-видавничого вiддiлу

Щиректор бiблiотеки

улiков

Г.М. ToHKarIecB

fi.O. Чернишев
I.0. Скляров
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Додаток до наказу Хl +i;?/bia <.l$ -/а 2018р.

<(З рджуIо>
ектор КНУБА
П.М. Кулilсов

поло}кЕ
про еltспертну KoMiciro з контролю якостi друкованоi навчальноi

продукцii КНУБА

I\4eTa створення експертноi KoMiciT - пiдвищення якосТi навчаЛЬНО-

методичного забезпечення дисц}rплiн у КНУБА, шляхом контролю якостi

друкован оТ н авчальн о-м етоди чн оi .л iTepaTyp и.

fруrtованою навчальною продукцiсю кнуБА вва}каються:

пiдручники; навчальнi посiбники; конспекти лекцiй ; методи,lнi вказiвки.

дозвiл на друк пiдручникiв або навLIальних посiбникiв надасться

рiшенняlи ВченоТ ради унiверситету з наданням грифу КНУБА.

конспеltти лекцiг{ друкуються за рекомендацiсю навчально-

мlетодичноТ ради КНУБА,

Методичнi вказiвки видаються за рекомендацiсю rtафедри

ФункцiТ експертноТ KoMicii.

1. Перевiрка обов'язкових вихiдних документiв вiдповiдно до

KOcHoBHttx вимог та правил оформлення рукописiв навчально-

методичнот лiтератури та органiзацiйно-методичнот документацiт,

що вl.{да€,гься редакцiйно-видавничим вiддiлом КНУБД)).

2. Перевiрка якостi рукопису навчально-методичного продукту.

вимогам та правилам

програN{i дисцИплiнрt (збiг назви дисциплiни та тем лекцiй,

практичIl1,Iх, лабораторних занять,, розлiлiв i пiдроздiлiв,

iдентl.iчнiсть назви пiлручника та дисциплiни);

перевiрка вiдповiдностi рукопису вiд аналогiчних видань,

ор1.1гiнальнiсть виданнrI (перше видання чи перевидання);



Порядок проходження експерт,изil

Рукопис зi BciMa супровод)куючими документаIчII,I подасться автораN,{и

до експертноТ KoMicii - секретарю ltoMiciT.

Факт подачi ресструсться в журналi з фiксацiсю назви рукопису та

дати подання. Рекомендований Tepшlill подзrli рукоплrсу, на експертIlзу - за

два тижнi до дати засiдання навLIально-методичноi ради КНУБА.
Члени експертноТ r<oMiciT готують попереднiлi висновоIt iз

зауваженнями та передають авторам для усунеI{ня виявленрrх недолiкiв.

Пiсля виправлення недолiкiв, розроблясться остаточний висновок i робота . ,

виноситься на розгляд навLIа-пьно-методичноТ ради КНУБД.

Навчально-методична рада бiльшiстю голосiв рекоменду,с рукопис до

друку або до надання грифу КНУБА.
Склад KoMiciT формусться з 6-ти осiб:

Голова KoMiciT - проректор з навчально-методичноТ роботrt КНУБД,
Секретар ком ic iT - начаJ] ьн ик навLIаль н о*методI4 t{ного в iддiлу i{L{УБА ;

Члени KoMiciT - фахiвчi вiд:

- бiблiотеки;

- редакцiйно-видавниLIого вiддiлу;

- вiддiлу монiторингу якостi пiдготовки фахiвцiв;

- навчаJIьно-методичного вiддiлу.

До роботи r<oMiciT N,lожуть залучатись автори рукопису або

квалiфiкованi фахiвшi у галузi, ш_цо вiдповiдас змiст1, рукопису.

Проектор з навча-пьно-методичноТ,/|
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роботи КНУБА _/i-7
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Г.М. Тонкачесв

перевiрка логiчностi i послiдовностi викладання матерiалу;


