Правила опису видів робіт (документів) у системі звітності та рейтингу
1. Підготовка і видання підручника
Автор.

Назва

:

додаткові

відомості

до

назви

/

Відомості

про

відповідальність. ˗ відомості про видання. ˗ Місце видання : Видавництво, Дата
видання. ˗ Кількість сторінок.
Приклад: Пасічник Я. А. Математика для економістів : підручник / Я. А.
Пасічник. ˗ вид. 2-ге. ˗ Острог : Вид-во НаУОА, 2010. ˗ 432 с.

2. Підготовка і видання посібника
Автор.

Назва

:

додаткові

відомості

до

назви

/

Відомості

про

відповідальність. ˗ відомості про видання. ˗ Місце видання : Видавництво, Дата
видання. ˗ Кількість сторінок.
Приклад: Шевчук Д. Сучасна політична філософія : навчальний посібник /
Дмитро Шевчук. ˗ 2-ге вид. ˗ Острог : Вид-во НаУОА, 2012. ˗ 348 с.

3. Видання наукової монографії
Автор.

Назва

:

додаткові

відомості

до

назви

/

Відомості

про

відповідальність. ˗ відомості про видання. ˗ Місце видання : Видавництво, Дата
видання. ˗ Кількість сторінок.
Приклад: Пасічник І. Д. Український месіанізм : монографія / І. Д. Пасічник,
П. М. Кралюк. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – 220 с.

4. Публікація наукової статті у виданнях SCOPUS/Web of Science
Автор. Назва / Відомості про відповідальність // Назва періодичного
видання : додаткові відомості до назви. ˗ Місце видання, Дата видання. ˗
Номер. ˗ Діапазон сторінок. ˗ Режим доступу.
Приклад: Tsolin D. Some Syntactic Aspects of the Verse Structure in the Targum
Onqelos / Dmytro Tsolin // Aramaic Studies. ˗ 2014. ˗ Vol. 12, Issue 1. ˗ P. 53˗88. ˗

Access mode : http://goo.gl/OR2JAf.

5. Публікація наукової статті у виданнях, які належать до інших
іноземних наукометричних баз даних
Автор. Назва / Відомості про відповідальність // Назва періодичного
видання : додаткові відомості до назви. ˗ Місце видання, Дата видання. ˗
Номер. ˗ Діапазон сторінок. ˗ Режим доступу.
Приклад: Pasichnyk I. Proces pasportyzacji miejscowosci w kontekscie badan
psychologiczno-ekologicznych i społeczno-demograficznch oraz ryzyka dla zdrowia
młodziezy (kapitalu ludzkiego) / Ihor Pasichnyk, Petro Kralyuk, Maria Shugai, Ihor
Gushchuk // Miedzynarodowa Konferencje Naykowa “Nowoczesna gospodarka
komunalna w warunkah unii europejskiej” 23 – 24 maj. – Ostrowiec Swetokrzyski,
2013. – S. 137–144.

6. Публікація іншої наукової статті
Автор. Назва / Відомості про відповідальність // Назва періодичного
видання : додаткові відомості до назви. ˗ Місце видання, Дата видання. ˗
Номер. ˗ Діапазон сторінок. ˗ Режим доступу.
Приклад: Пасічник І. Д. Мислення як предмет психології [Текст] / І. Д.
Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во
НаУОА, 2013. – Вип. 25. – С. 3–9. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/jpdf/Nznuoapp_2013_25_3.pdf

7. Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі в
інших країнах
Автор. Назва доповіді. Назва конференції, дата і місто проведення.
Приклад: Назарук В. Специфіка естетичного осмислення бароко в
українській літературній традиції. 3rd Conference For Young Slavists In Budapest.

(25-26 квітня 2013 р., м. Будапешт).

8. Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі ,
які зареєстровані в МОН
Автор. Назва доповіді. Назва конференції, дата і місто проведення.
Приклад: Гордієнко І. С. Перспективи розвитку економіки освіти Волині. ІХ
Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та перспективи
розвитку економіки освіти регіону” ( 4 квітня 2014, м. Кременчук).

9. Захист докторської дисертації
Автор. Назва : підназва / Відомості про відповідальність. ˗ Місце видання,
Дата видання. ˗ Кількість сторінок.
Приклад: Худолій А. О. Публічний дискурс у зовнішньополітичній діяльності
президентів США (1945-2012 рр.) : дис. ... доктора. пол. наук. : спец. 23.00.04
“Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / Худолій
Анатолій Олексійович ; Національний університет “Острозька академія”. ˗
Острог, 2013. ˗ 452 с.

10. Захист кандидатської дисертації
Автор. Назва : підназва / Відомості про відповідальність. ˗ Місце видання,
Дата видання. ˗ Кількість сторінок.
Приклад: Балашов Е. М. Особливості самореалізації студентів у
міжнародних волонтерських програмах : дис. ... канд. психол. наук. : спец.
19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Балашов Едуард Михайлович ;
Національний університет “Острозька академія”. ˗ Острог, 2013. ˗ 224 с.

Для видів робіт, які не ввійшли у даний перелік, необхідно вказати
лише назву роботи.

