ПЕРЕЛІК
документів, які необхідно подавати на засідання ЦМК для отримання рекомендації
щодо видання рукопису навчальної літератури (підручника, посібника).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Витяг з протоколу засідання кафедри.
Витяг з протоколу засідання предметно-методичної комісії .
Відредагований рукопис підручника, посібника.
Дві позитивні зовнішні рецензії з інших ВМ(Ф)НЗ України.
Звіт про перевірку свого рукопису на наявність академічного плагіату.
Довідка про результати на академічний плагіат рукопису, що завірена головою
експертної комісії щодо запобігання плагіату д.мед.н., проф. О. Г. Родинським

Після отримання позитивного рішення ЦМК у формі «Витягу з протоколу ЦМК ДЗ «ДМА МОЗ
України», автори надають документи вченому секретарю Вченої Ради академії для розгляду на
засіданні Вченої Ради для отримання рекомендації щодо видання рукопису навчальної
літератури (підручника, посібника).

ПЕРЕЛІК
документів, які необхідно подавати до Центрального методичного кабінету
з вищої медичної освіти МОЗ України».
1. Лист-клопотання від ВНЗ направляється на ім`я директора Державної установи
«Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» в.о. директора
Мельник І. В.
2. Витяг з протоколу засідання ЦМК ДЗ «ДМА МОЗ України»
3. Витяг з протоколу засідання Вченої Ради ДЗ «ДМА МОЗ України» із рекомендацією
рукопису підручника (навчального посібника) до друку.
4. Попередньо відредагований рукопис – 1 примірник друкований
5. Електронний варіант рукопису на електронному носії (тільки у форматі Word) - 2
примірника
6. Дві - три зовнішні рецензії з інших ВМ(Ф)НЗ МОЗ України.
7. Відповідь авторів на зауваження рецензентів (за наявності).
8. Звіт про перевірку рукопису на наявність академічного плагіату.
9. Довідка про результати на академічний плагіат рукопису, що завірена головою експертної
комісії щодо запобігання плагіату д.мед.н., проф. О. Г. Родинським
10. Копії робочої програми та навчального плану
11. Відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце
роботи, посада, всі контактні телефони ).
12. Обґрунтування доцільності видання навчальної книги.
13. Висновок фахового редактора (якщо рукопис подає видавництво), у якому дається оцінка
якості рукопису, його відповідність навчальній програмі, зазначається актуальність та
оригінальність навчальної книги.

ЦМК ВМО МОЗ України просить привозити документи за адресою:
м. Київ, Проспект Перемоги 34, Морфологічний корпус, к. 350
в повному обсязі, дату приїзду узгоджувати заздалегідь за телефоном
(044) 454 – 49- 99,
ел. поштa: cmkvmo@ukr.net

