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НМК 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» 

Вчена рада 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» 

Науково-методична рада 

КНУ 

імені Тараса Шевченка 

ВПЦ 

«Київський університет» 

VPC.univ.kiev.ua  
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1. Рукопис 

(за необхідності, електронна версія 

рукопису) 

 

1. Рукопис 

(за необхідності) 

1. Рукопис 1. Рукопис,  

електронна версія рукопису 

2. Рецензії: 

− для підручників –  

мін. 3 (2 обов’язково зовнішні*), 

− для навчальних посібників та 

курсів лекцій  –  

мін. 2 (1 обов’язково зовнішня*),  

− для навчально-методичних 

комплексів та методичних 

рекомендацій – мін. 2 

 

2. Рецензії: 

− для підручників – 

мін. 3 (2 обов’язково зовнішні*), 

− для навчальних посібників та 

курсів лекцій –  

мін. 2 (1 обов’язково зовнішня*),  

− для навчально-методичних 

комплексів та методичних  

рекомендацій – мін. 2 

 

2. Рецензії: 

− для підручників – 

мін. 3 (2 обов’язково зовнішні*), 

− для навчальних посібників та 

курсів лекцій –  

мін. 2 (1 обов’язково зовнішня*),  

− для навчально-методичних 

комплексів та методичних  

рекомендацій – мін. 2 

 

2. Рецензії: 

− для підручників – 

мін. 3 (2 обов’язково зовнішні*), 

− для навчальних посібників та 

курсів лекцій –  

мін. 2 (1 обов’язково зовнішня*),  

− для навчально-методичних 

комплексів та методичних  

рекомендацій – мін. 2 

 

3. Витяг із  

засідання кафедри  

(2 екземпляри)(у тому числі 

електронний варіант) 

 

3.Витяг із  

засідання кафедри 

3. Витяг із засідання  

вченої ради ННЦ  

«Інститут біології та медицини» 

3. Витяг із засідання  

НМР КНУ імені Тараса Шевченка 

4. Робочу програму навчальної 

дисципліни (робочі програми 

навчальних дисциплін), для 

викладання якої (яких) планується 

використання даного видання, 

затверджену (затверджені) у 

встановленому порядку, або її 

ксерокопію (їхні ксерокопії) 

4. Витяг із засідання НМК ННЦ 

«Інститут біології та медицини» 

4. Витяг  

з навчального плану  

4. Довідка про видання за 

підписом голови НМК і директора 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини»  



 

* - Зовнішньою є рецензія, надана фахівцем з тематики праці, який не є співробітником ННЦ «Інститут біології та медицини». 

Внутрішня рецензія надається співробітником ННЦ «Інститут біології та медицини», фахівцем з тематики праці, що 

розглядається, який не є співробітником підрозділу, у якому працюють її автори 
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  5. Робочу програму навчальної 

дисципліни (робочі програми 

навчальних дисциплін), для 

викладання якої (яких) планується 

використання даного видання, 

затверджену (затверджені) у 

встановленому порядку, або її 

ксерокопію (їхні ксерокопії) 

 

5. План видання ННЦ «Інститут 

біології та медицини» 

  6.Відомості про авторів 

 

6. Відомості про авторів 

 

Подається не пізніше ніж за 3 

місяця до засідання НМК 

заступнику голови НМК, доц. 

Афанасьєвій К.С.  

(кафедра загальної та медичної 

генетики, кім. 211) 

 

 Подається не пізніше  

ніж за 20 днів до засідання НМР 

секретарю НМР  

(кім. 104 червоного корпусу, 

 т.:239-32 42) 

Подається до 10 жовтня  

доц. Пазюк Л.М.  

(кафедра цитології, гістології та 

репродуктивної медицини, 

кім.511) 


