
Перелік супровідних документів для подання на навчально-

методичну раду рукописів підручників та навчальних 

посібників: 

 

- витяг Вченої ради факультету (ННІ) 

- витяг кафедри 

- 2 зовнішніх рецензії (бажано доктори наук) 

- 1 внутрішня рецензія 

- висновок експертної комісії факультету (ННІ) 

- обгрунтування видання (про доцільність видання 

посібника/підручника*) 

- копія 1,2 сторінки робочої програми дисципліни (титулка + 

табличка «Опис навчальної дисципліни») 

- копія навчального плану (в деканаті/дирекції) 

- довідка перевірки на плагіат бібліотекою. 

- інформація про авторів за формою таблиці (див додаток**) 

(якщо авторів декілька - в передмові (вступі) вказати хто з 

авторів який розділ написав) 

- рукопис  
 

* якщо подається підручник, то потрібно додати копію перших 

сторінок з навчального посібника який передував виданню підручника. 
 

** Інформація про авторів навчального посібника (підручника) «Інформатика і системологія» 

(ЗРАЗОК) 

№ Прізвище Ім’я 

По-батькові 

Посада Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 

Місце роботи 

(кафедра, факультет, 

інститут) 

Контактні 

телефони 

1 Касаткін Дмитро 

Юрійович 

доцент кандидат 

педагогічних 

наук 

доцент Кафедра інформацій-

них і дистанційних 

технологій, факультет 

інформаційних 

технологій, НУБіП 

України 

067-7341617 

 

Начальник відділу кадрів         _________________ М.В. Михайліченко 

МП    (підпис) 
 

*** посилання на електронний варіант Положення про видання 

посібників та підручників НУБіП України 
http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Pro_vydanna_navch_literatury.pdf  
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