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ОСНОВНІ ДАНІ ПРО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА 

 

Прізвище, ім’я по батькові ________________________ 

Дата народження ________________________________ 

Дані про повну вищу освіту: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Спеціальна педагогічна підготовка ___________________________________ 

Науковий ступінь (рік, № диплома): 

  _________________________________________________________________ 

Вчене звання (вказати кафедру, рік, № атестата):   

 __________________________________________________________________ 

Здобувач наукового ступеня_________________________________________ 

Посада НПП ______________________________________________________ 

Результат попереднього конкурсу _____________________________________ 

Нагороди, почесні звання  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наукова проблема _________________________________________________ 

Стаж роботи: 

а) загальний – ___  б) науково-педагогічний – ____   в) педагогічний____ 

 

Результати наукової роботи за 201_-2018 роки у фахових виданнях, збірниках 

наукових праць: 

статей у фахових виданнях  _____ , статей в інших виданнях – _____, 

тез конференцій – ________, патентів – ____,  монографій – _____, 

методичних видань – _____,  підручників – ____, посібників – ______ 



Форма 11 

СПИСОК 

наукових та навчально-методичних праць за 201_-2018 р.р. 

_________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 
№ 

з/п 
Назва 

Характер 

роботи 
Вихідні дані 

Обсяг 

(в стор.) 
Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

І. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації 

      

      

      

ІІ. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту 

дисертації 

      

      

ІІІ. Патенти 

ІV. Основні навчально-методичні роботи 

(за період науково-педагогічної діяльності) 

      

 

Науково-педагогічний працівник  _________________ П.І.Б. 

        (підпис)     

   

 

 

Список ЗАВІРЯЮ: 

 

Завідувач кафедри    _________________ П.І.Б. 

(крім НПП інституту,                                                                          (підпис) 

які подають на зав. каф.)               

Секретар Вченої ради                          _________________ П.І.Б. 

                                                     (підпис)  

 

  



Примітки до списку праць:  

1. У колонці 2 подається повна назва публікації мовою оригіналу.  

2. У колонці 3 зазначається характер роботи: стаття, тези доповіді, авторське 

свідоцтво, патент, методична розробка, підручник, навчальний посібник тощо.  

3. У колонці 4 конкретизуються місце і час публікації (видавництво, журнал – номер 

або серія, рік); дається характеристика збірників (міжвузівський, тематичний тощо), місце 

і рік видання; зазначаються тематика, категорія, місце і рік проведення наукових і 

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

характеру, у матеріалах яких уміщено тези доповіді (виступу, повідомлення): міжнародні, 

республіканські, регіональні галузеві, обласні, міжвузівські, вузівські (науково-

педагогічного напряму); авторське свідоцтво на винахід, рік видачі; номери реєстрації і 

дати оформлення патентів, ліцензій.  

Вихідні дані записуються відповідно до правил бібліографічного опису 

літератури.  
4. У колонці 5 вказується кількість сторінок публікації. Якщо праця за обсягом 

більше 50 сторінок і видана у співавторстві, то кількість сторінок вказується дробом: у 

чисельнику – загальний обсяг, у знаменнику – частка автора.  

5. У колонці 6 наводяться прізвища та ініціали співавторів. Зі складу великих 

авторських колективів наводяться прізвища перших трьох осіб, після чого вказується: та 

інші, всього ___ осіб. 

6. Список формується у хронологічній послідовності опублікування робіт з 

наскрізною нумерацією праць. 

7. Наукові публікації, опубліковані у вітчизняних та/або міжнародних фахових 

виданнях, визнаних Міністерством освіти і науки України, та у періодичних виданнях, 

включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, виділяються жирним 

шрифтом. 


