ВИМОГИ ДО ЕКСПЕРТНОГО ВИСНОВКУ
Експертний висновок – складений фахівцем критичний відгук на
проект підручника, що містить зауваження, пропозиції та висновки.
Метою експертизи проекту підручника є визначення доцільності
рекомендації його до використання у навчально-виховному процесі
загальноосвітніх навчальних закладів.
Реквізити експертного висновку такі:
1. Назва документа (Експертний висновок на…).
2. Зазначення у назві:
 заголовка проекту підручника та його обсягу (… оригінал-макет або
рукопис підручника «Українська мова» підручник для 8 класу
загальноосвітніх навчальних закладів, обсяг – 250 с. комп’ютерного набору,
…);
 прізвища та ініціалів автора(авторів) проекту підручника (… автор –
В.Ф.Жовтобрюх).
3.
Аналіз тексту проекту підручника, що містить:
 загальну
характеристику відповідності параметрів проекту
підручника навчальній програмі, психологічним, педагогічним критеріям, що
засвідчує можливість його використання , у навчально-виховному процесі;
 посторінкові критичні зауваження, пропозиції;
 висновки:
про доцільність надання підручнику грифа «Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України»;
про необхідність доопрацювання проекту підручника;
про відхилення проекту підручника.
4. На останній сторінці експертного висновку експерт ставить свій
підпис та дату заповнення. Результати експертизи засвідчуються підписом
керівника закладу, в якому працює експерт, та печаткою цього закладу (за
наявності).
Основні вимоги до експертного висновку: науковість, об’єктивність,
недвозначність у висвітленні думок, доброзичливість, обґрунтованість
висновків.
Характерними є такі слова й вирази (мовні кліше): автор показує
(висвітлює, наголошує, заглиблюється, аргументує, аналізує, систематизує,
вводить в обіг, розкриває, підкреслює, відтворює, охоплює, сперечається,
полемізує, відкидає, заперечує); робота характеризується…; актуальність
її визначається…; цінність роботи полягає в…; шкода, що у роботі немає
(бракує)…; замало (непереконливо) висвітлено…; не розкрито…; робота
має високий (низький) науковий або методичний рівень; заслуговує на
схвалення…; становить певний (вагомий) внесок у розвиток…

Висловлення зауважень і рекомендацій є для експертного висновку
необхідним. Зазвичай перелікові помічених у проекті підручника недоліків
передують такі мовне кліше:
Відзначаючи в цілому відповідність проекту підручника вимогам
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та
змістовим лініям навчальної програми, схвально оцінюючи його змістове
наповнення і методичний апарат, а також інноваційну структуру,
вважаємо за потрібне висловити деякі зауваження і пропозиції…
…Разом з тим, можна вказати й певні недоліки в роботі, подолання
яких сприятиме підвищенню якості роботи …
Дозволимо собі висловити кілька рекомендацій, які могли б поліпшити
зміст роботи…
У плані побажань можна зауважити таке…:

