
Додаток Б 
ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК 

НАДАННЯ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
ГРИФІВ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

(Додаток 2  до наказу МОНУ № 588 від 27.06.2008 р.) 
 

Цей Порядок визначає систему організаційної та науково-
методичної роботи Міністерства освіти і науки України щодо 
оцінки науково-методичного рівня навчальних видань, 
офіційного підтвердження доцільності їх використання у 
навчально-виховному процесі в навчальних закладах України. 
Він ґрунтується на положеннях і нормах Законів України «Про 
освіту», «Про вищу освіту», «Про видавничу справу», «Про 
наукову і науково-технічну експертизу», «Про авторське право і 
суміжні права» та інших нормативно-правових актах, що 
регламентують діяльність Міністерства освіти і науки України 
щодо науково-методичного забезпечення системи освіти України. 

1. Загальні положення 
1.1 Офіційне визнання відповідності навчальної і навчально-

методичної літератури вимогам державних стандартів освіти, 
навчальних планів і програм, інших нормативних документів, що 
регламентують зміст освіти, реалізується через процедуру 
надання Міністерством освіти і науки України відповідного 
Грифа (далі – Гриф). 

1.2 Гриф Міністерства освіти і науки України надається 
таким навчальним виданням. 

1.2.1 Підручникам – навчальним виданням, які 
систематизовано відтворюють зміст навчальної дисципліни 
відповідно до офіційно затвердженої навчальної програми; 

1.2.2  Навчальним посібникам – навчальним виданням, які 
доповнюють або частково замінюють підручник у викладі 
навчального матеріалу з певної дисципліни; 

1.2.3 Навчально-наочним посібникам – навчальним 
виданням, які містять ілюстративно-наочні матеріали, що 
сприяють вивченню і викладанню дисципліни, засвоєнню їх 
змісту. 

1.2.4 Навчально-методичним посібникам – навчальним 
виданням з методики викладання навчальних дисциплін;  

1.2.5 Хрестоматіям – навчальним виданням літературно-
художніх, історичних, наукових, мистецьких чи інших творів або 



їх частин, які є об’єктом вивчення певної навчальної дисципліни 
відповідно до офіційно затвердженої навчальної програми; 

1.2.6 Словникам, енциклопедіям і довідникам – навчальним 
виданням довідкового характеру, які містять упорядкований 
перелік відомостей про певну галузь знань або мовні одиниці 
(слова, словосполучення, фрази, терміни, поняття тощо); 

1.3. Міністерство освіти і науки України встановлює два 
види Грифів: 

– «Затверджено Міністерством освіти і науки України»; 
– «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». 
1.4 Гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки 

України» надають за результатами експертизи підручникам, які 
попередньо були видані як навчальні посібники і отримали 
схвальні відгуки фахівців. 

1.5 Гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки 
України» надається підручникам, гриф «Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України» надається усім іншим 
видам навчальної і навчально-методичної літератури. Рішення 
про надання грифів «Затверджено» і «Рекомендовано» ухвалює 
Міністр на підставі висновків відповідних комісій Науково-
методичної ради Міністерства освіти і науки України. 

(п.1.5 затверджено Наказом МОН № 11 від 10.01.2009 р.) 
1.6 Текст Грифа містить також таку інформацію про 

призначення навчального видання: вид навчального видання, 
адресацію використання (тип навчального закладу відповідно до 
освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня, напрям 
підготовки або спеціальність). Він зазначається на титульному 
аркуші під назвою навчального видання. На звороті титульного 
аркуша вказують вихідні дані документа, на підставі якого 
прийнято рішення про надання Грифа (номер і дата листа 
міністерства, а також номер і дата протоколу комісії НМР 
міністерства, на підставі якого було прийняте рішення про 
надання Грифа). 

1.7 До Планів випуску навчальної літератури Міністерства 
освіти і науки України  за державне фінансування можуть 
уноситися лише навчальні видання, які отримали відповідний 
Гриф. 

2. Організація експертизи навчальної літератури 
2.1 Для одержання Грифа вищий навчальний заклад, 

видавництво або інша установа чи організація, яка здійснюватиме 



видання книги звертається з листом-клопотанням про проведення 
експертизи до Міністерства освіти і науки України; 

2.2 У листі-клопотанні зазначають: повну назву навчальної 
книги, автора (авторів), вид та адресацію навчального видання 
(кому адресована книга, тип навчального закладу відповідно до 
освітнього чи освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціальність), 
відповідність навчальній програмі із зазначенням дисципліни, 
для якого призначене видання, джерела фінансування видання, 
навчальної книги. До листа додають: 

– попередньо відредагований рукопис, підготовлений 
державною мовою; 

– рецензії на рукопис двох-трьох фахівців; 
– відповідь автора (авторів) на зауваження рецензентів; 
– висновок фахового редактора (якщо рукопис подає 

видавництво), у якому дається оцінка якості рукопису, його 
відповідність навчальній програмі, зазначається актуальність та 
оригінальність навчальної книги; 

– витяг з протоколу рішення Вченої ради навчального 
закладу з рекомендацією рукопису підручника (навчального 
посібника) до друку, програма дисципліни, копія навчального 
плану; 

– відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, 
науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада, контактний 
телефон); 

– обгрунтування доцільності видання навчальної книги. 
2.3 Після реєстрації поданих матеріалів в Інституті 

інноваційних технологій і змісту освіти їх надсилають у 
тижневий термін до відповідної комісії Науково-методичної ради 
міністерства, яка  протягом одного місяця проводить експертизу 
рукопису (в окремих випадках термін експертизи може бути 
продовжений керівником відділення НМР, до якого належить 
комісія) і виносить рішення про доцільність його видання з 
відповідним грифом. 

2.4. Після прийняття комісією рішення щодо поданого 
рукопису голова комісії у тижневий строк повертає до Інституту 
інноваційних технологій і змісту освіти розглянуті матеріали 
разом із випискою з протоколу засідання комісії. У разі 
прийняття комісією негативного рішення подається 
вмотивований висновок із зазначенням причин відмови в наданні 
Грифа. У таких випадках на вимогу замовника може 



призначатися додаткова незалежна експертиза. Розгляд її 
матеріалів повторно здійснює комісія Науково-методичної ради 
під контролем Бюро відповідного відділення, її рішення є 
остаточним. 

3. Порядок скасування Грифа 
3.1 У разі неякісної редакційної підготовки навчального 

видання або його поліграфічного виконання, переробки тексту 
оригіналу, недостовірного перекладу, що призвело до пониження 
його наукового і науково-методичного рівня та якості, наданий 
Гриф може бути скасований. 

3.2 Відмова автора, видавця доопрацювати рукопис 
відповідно до зауважень експертів або висновку комісії дає 
підстави на скасування наданого раніше Грифа. 

3.3 Редакція Грифа не може самочинно змінюватися 
видавцем чи автором книги. У разі спотворення тексту Грифа він 
скасовуються Міністерством освіти і науки України. Порядок 
скасування наданого Грифа такий самий, як і його надання. 
Скасування здійснюється за рішенням Міністерства освіти і 
науки на підставі висновку комісії Науково-методичної ради або 
бюро відповідного відділення. 

3.4 Усі спірні питання щодо надання Грифа розглядає бюро 
відповідного відділення Науково-методичної ради або спеціально 
створені комісії. 

4. Термін дії Грифа 
4.1 Термін дії наданого Грифа Міністерства освіти і науки 

України – 5 років з дня прийняття відповідного рішення. Якщо за 
цей час навчальна книга не видавалася, то Міністерство освіти і 
науки України обов’язково має підтвердити раніше наданий 
Гриф. 

4.2 Дія наданого Грифа не поширюється на доповнені або 
перероблені більш як на 25 відсотків перевидання навчальної 
літератури, якщо вони здійснюються навіть у термін дії Грифа. У 
такому разі підготовленому до перевидання рукопису необхідно 
знову пройти експертизу комісії Науково-методичної ради і 
підтвердити раніше наданий Гриф. 

4.3 Після завершення терміну дії Грифа навчальному 
виданню необхідно пройти нове затвердження з метою 
встановлення відповідності вимогам державних стандартів освіти, 
навчальних планів і програм. 
 


