
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Оформлення наукових та начально-методичних видань 

вимагає правильного оформлення титульного аркушу та його 
зворотної сторони, на якій вказується основна інформація щодо 
автора, рецензентів друкованого засобу, рекомендацій до друку 
та його бібліографічного опису та анотації. 

Рекомендуємо використовувати таку структуру в 
оформленні титульного аркушу видань (зразок оформлення – у 
додатку К): 
 

1) відомості про організацію, від імені якої випускається 
видання: 

Уманський державний педагогічний університет 
 імені Павла Тичини 

 (шрифт Times, звичайний, розмір 16, центрування); 
 

2) прізвище, ім’я або ініціали автора чи авторів вказуються в 
даному рядку на титульному аркуші монографій, підручників та 
посібників, якщо автор укладач, дана інформація вказується після 
виду видання (шрифт Times, звичайний, розмір 16, центрування); 

 
3) повна назва навчально-методичного видання (шрифт 

Times, жирний, розмір 24–28, великими літерами, центрування); 
 
4) вид видання: монографія, підручник, посібник, методичні 

вказівки (рекомендації), конспект лекцій, навчально-методичний 
комплекс тощо (шрифт Times, жирний, розмір 20, центрування); 

 
5) місце і рік видання матеріалу: 

 (шрифт Times, звичайний, розмір 16, центрування). 
 
 
 
 
 



Друга сторінка видання, тобто зворотня сторона титульного 
аркуша, повинна містити дані, які на нашу думку, логічно було б  
розташувати в такій послідовності (шрифт Times, звичайний, 
розмір 14): 
• УДК, ББК; 
• підстава для видання матеріалів: рішення засідання вченої 

ради відповідного факультету (інституту) або університету 
(номер протоколу і дата), засідання кафедри (номер 
протоколу і дата), при наданні грифа МОН України 
обов’язково вказується № листа і дата в якому рекомендовано 
друковане видання; 

• рецензент(и) (прізвище, ім’я, по батькові або ініціали, вчений 
ступінь, посада), необхідно зазначити місце роботи і посаду; 

• бібліографічний опис видання (за вимогами) ; 
• при наявності вказується міжнародний стандарт номера 

книги ISBN; 
• анотація, яка в навчально-методичних виданнях вказує на 

адресата (курс, факультет та спеціальність) (розмір шрифту 
12); 

• УДК, ББК, знак ©, прізвище та ініціали автора(ів), місце і рік 
видання (розмір шрифту 12, вирівнювання по правому краю) 
(зразок оформлення даного аркушу подається  у додатку Л). 
Запропонований зразок є орієнтовним. 
Наукові та навчально-методичні видання для рекомендування 

вченою радою університету до опублікування повинні бути 
оформлені згідно з окресленими вимогами у розділах даного 
посібника та подаються до Редакційної комісії університету 
(ауд.№ 206, корпусу №1) для перегляду у такому комплекті: 

• текстовий файл, підготовлений у текстовому редакторі 
Microsoft Word; 

• один екземпляр, роздрукований з одного боку аркуша 
білого паперу формату А4 (210х297 мм); 

• витяг з протоколу засідання кафедри щодо рекомендації 
даного видання;  

• рецензії (згідно з вимогами до видання). 
 


