РЕКОМЕНДАЦИИ ДО СПИСКУ НАУКОВИХ І НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ
Список формується за розділами в хронологічній послідовності
опублікування робіт; нумерація праць наскрізна. Автор повинен надати копії
заявлених навчально-методичних та наукових праць.
Пункт 2. Подається повна назва роботи (мовою оригіналу публікації)
Пункт 3. 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 (науковопедагогічного напрямку); місце депонування рукопису, № державної реєстрації,
рік депонування, видання, де анотовано депоновану роботу; № диплому на
відкриття, авторське свідоцтво на винахід, промисловий зразок, рік їх видачі; №
реєстрації і рік оформлення патентів, ліцензій, інформаційних карт, алгоритмів,
проектів. Вихідні дані записуються згідно з правилами бібліографічного опису
літератури.
Пункт 4. Обсяг – вказується кількість сторінок (дробом: у чисельнику –
загальний обсяг, у знаменнику – авторський, якщо праця видана у
співавторстві).
Пункт 5. Співавтори – перераховуються прізвища та ініціали співавторів. Зі
складу великих авторських колективів даються прізвища перших трьох осіб,
після чого проставляється: та інші, всього ……… осіб.
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