
Додаток 42 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША ДРУКОВАНОГО ВИДАННЯ  

МАТЕРІАЛІВ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

 

 

 

 

Н.В. СЕМЕНИШЕНА  

(якщо автори, а не укладачі) 

 

 

ОБЛІК І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ 

СТАНДАРТАМИ  

Методичні рекомендації до практичних занять 

для здобувачів освітнього ступеню «магістр» /«бакалавр»  

спеціальності ___(шифр)____(назва спец-ті) 

(або : для студентів спеціальності ___(шифр) «___» (назва спец-ті) 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / другого (магістерського) рівня вищої 

освіти 

 

 

(якщо укладач(і), упорядник(и)): 

 

Укладач : Н.В.СЕМЕНИШЕНА 

(або на звороті титульного аркуша) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Кам’янець-Подільський 
ПДАТУ 

2017 



Додаток 43 

ПРИКЛАД  ОФОРМЛЕННЯ 

 ЗВОРОТУ ТИТУЛЬНОГО АРКУША ДРУКОВАНОГО ВИДАННЯ  

МАТЕРІАЛІВ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

УДК ХХХ.Х (ХХХ.Х) 

         Х ХХ (авторський знак, пишеться під першою цифрою УДК, на перші 2-3 

літери автора, або назву видання – якщо колектив авторів/укладачів) 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано до друку (або : до видання, якщо елресурс)  

науково-методичною радою  

Подільського державного аграрно-технічного університету  

(протокол №  від ХХ.ХХ.ХХ)  

 

Рецензенти: 

ІПП – д-р техн. наук, проф. (місце роботи); 

ІПП – к-т техн. наук, доцент (місце роботи) 

 

Формат текстової полоси (разом з авторським знаком) макета анотованої 

каталожної картки у виданні формату 60х90/16 і більше має бути визначеного 

розміру: 108х59 мм (6 кв.х 3 ¼ кв.), ОТЖЕ: 
 

 

 

С30 

Семенишена Н.В. (якщо автор, якщо укладач – ПІБ тут не 

вказується) (ЗАГОЛОВОК – 10 КГ ГРУБИЙ (НАПІВГРУБИЙ)) 

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : 

методичні рекомендації до практичних занять (для здобувачів 

освітнього ступеню «магістр»/«бакалавр» спеціальності «__» 

«___» (назва спец-ті)) (або : для студентів спеціальності 

___(шифр) «___» (назва спец-ті) першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти/ другого (магістерського) рівня вищої освіти 

/ Н.В.Семенишена (якщо викладач є укладачем, 

упорядником ; прізвище вверху (у заголовку) тоді не 

вказується). Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2016. – ? с. 

(БІБЛІОГРАФ. ОПИС – 10 СВІТЛИЙ) 
Методичні матеріали призначено для самостійної роботи здобувачів 

освітнього ступеня «бакалавр»/ «магістр» спеціальності __(шифр) «____» 

(назва) під час підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни 

«_________».  

Розглянуто відомості про ____. Подано рекомендації ____. Наведено 

критерії оцінювання виконання ___. Рекомендації орієнтовано на активізацію 

виконавчого етапу навчальної діяльності студентів . Текст анотації – 8, 9 

світлий. Анотація до видання має складатися із 10-12 рядків 

обсягом не більше 500 друкованих знаків. 

Класиф. індекс - 8 грубий (напівгрубий) УДК ХХХ.Х083.13) 

  

 

 Імя, по-батькові, прізвище (ІБП), 2017 

 ПДАТУ,  2017 

 


