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С П И С О К 

наукових та навчально-методичних праць 

 _________________________________________ 

    (П.І.Б.  автора) 

 

№ п/п Н а з в а Характер роботи Вихідні дані 
Обсяг 

(друк.арк) 
Співавтори 
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На останній сторінці  цього списку підписи: 

 

Автор                                 (підпис, прізвище, ініціали) 

 

Список засвідчую: 

 

Завідувач кафедри  (підпис, прізвище, ініціали) 

  

Секретар Вченої ради   (підпис, прізвище, ініціали) 

 

 

Дата, гербова печатка 

 

 

ПРИМІТКИ 

до списку наукових і навчально-методичних праць 

  

Пункт 2.  Подається повна назва роботи. 

Пункт 3.  Характер роботи – відповідно  проставляється: 

друк. – друкована. Дипломи і авторські свідоцтва, патенти, ліцензії, 

інформаційні карти, алгоритми, проекти – не характеризуються (робиться 

прочерк). 

Пункт 4.  Вихідні дані – конкретизується місце і час публікації 

(видавництво, журнал – номер або серія, рік); дається характеристика 

збірників (міжвузівський, тематичний тощо), місце і рік їх видання; 

зазначаються тематика, категорія, місце і рік проведення наукових і 

методичних конференцій, симпозіумів, семінарів та з’їздів, інших зібрань 

наукового характеру, у матеріалах яких вміщено тези доповіді (виступу, 

повідомлення): міжнародні, республіканські, регіональні, галузеві, обласні, 

міжвузівські, вузівські (науково-педагогічного напрямку); місце депонування 

рукопису, № державної реєстрації, рік депонування, видання, де анотовано 

депоновану роботу. Вихідні дані записуються згідно з правилами 

бібліографічного опису літератури. 



Пункт 5. Обсяг – зазначається  кількість друкованих аркушів (др. арк.) 

або сторінок (с.) публікації (дробом: у чисельнику – загальний обсяг, у 

знаменнику – авторський, якщо праця видана у співавторстві). 

Пункт 6. Співавтори – перераховуються прізвища та ініціали 

співавторів. Зі складу великих авторських колективів називаються прізвища 

перших трьох осіб, після чого проставляється: та інші, всього _____осіб. 

 

Список формується за розділами в хронологічній послідовності 

опублікування робіт; нумерація праць наскрізна: 

- наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту 

дисертації; 

- наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту 

дисертації; 

- основні навчально-методичні роботи (за період науково - 

педагогічної діяльності). 

Роботи, що знаходяться в друку, звіти про проведення науково-дослідних 

робіт, автореферати та дисертації до списку не заносяться. Не належать 

також до друкованих наукових і науково-методичних робіт статті та інші 

публікації популярного характеру. 

 

 

 

 

 


