
АВТОРАМ ЖУРНАЛЬНИХ ПУБЛІКАЦІЙ 

Редакція журналу закликає авторів до активної творчої співпраці. 
Ми просимо уважно вивчити всі наведені нижче типові положення. Ретельне дотри-
мання цих вимог значно скоротить правку авторського тексту у всіх його елементах, 
полегшить Вашу і нашу роботу, прискорить публікацію Ваших матеріалів. Наші вимо-
ги поступово будуть наближатись до міжнародних відповідних рекомендацій. 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Всі статті повинні бути оригінальними, а рукописи узгоджені з усіма авторами. Попередня 

публікація наданих матеріалів в будь-якому виданні, як в цілому, так і частково, за виключен-

ням оформлення у вигляді тез, не допускається. Також ці матеріали не повинні подаватися до 

друку в інші видання і передруковуватися в цілому або частково без письмового дозволу вида-

вництва. 

Якщо в роботі використовуються ілюстрації, таблиці та інші матеріали, що були опубліковані 

іншими дослідниками, автору необхідно подати дозвіл на їх публікацію. 

Матеріал, надісланий для публікації, повинен мати експертне заключення. Мова статей 

українська, російська або англійська. 

Рукописи будуть прийматись на розгляд рецензентами та видавниками. Рукописи, які ма-

ють потребу в значних змінах в процесі рецензування, будуть повернені авторам для доробки. 

Редакція не несе відповідальності за допущені авторами помилки. 

Статті членів редакційної ради журналу, його розповсюджувачів вміщуються безкоштовно. 

Якщо редакція вважає, що в статті є прихована реклама, вона залишає за собою право скласти 

з автором угоду на додаткову оплату.Обсяг статей необмежений, але редакція залишає за со-

бою право на скорочення матеріалу при обсязі більше 20 сторінок машинопису чи його вмі-

щення в кількох номерах журналу. 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ 

Стаття до редакції подається у 2-х примірниках з 2 наборами ілюстрацій, з текстом, надру-

кованим через 2 інтервали на одному боці стандартного листа А4 (210х 197 мм) з полями по 3 

см з усіх боків. Нумерувати всі сторінки рукопису необхідно послідовно, починаючи з титульно-

го аркуша. 

1. Титульний аркуш. 

Назва (великими літерами), повне ім’я (імена) авторів, назва установи, де виконана робота, 

та її точна поштова адреса, повна адреса автора, якому буде надсилатись кореспонденція. При 

бажанні — телефон/факс для спілкування. 

Якщо Ви готуєте матеріал на комп’ютері, просимо робити це на CD-диску, вказавши назву та 

версію текстового редактора (бажано Win Word 2000 та XP). Ілюстрації, розроб-лені на 

комп’ютері, приймаються в ТІFF форматі з роздільною здатністю 300 dpi. Додатково до CD-

диску повинен обов’язково надсилатись друкований матеріал статті. 
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3. Резюме. Кожна стаття повинна мати резюме, яке складає-ться з наступних розділів - Мета 



роботи, Матеріали і методи, Результати, Висновки. Рукописи супроводжуються резюме українсь-

кою, російською та англійською мовами. Всі резюме повинні мати переклад назви статті, прізви-

ща автора (авторів), назви установи. 

4. Текст статті, враховуючи міжнародні вимоги оформлення. (для коротких повідомлень 

(менше 5 стор.) - необов’язково) повинен мати наступну схему викладення: 

Вступ, Матеріали та методи, Результати, Обговорення, Література. 

Вступ — повинен відображати суть дослідження і пояснювати його актуальність. 

Матеріали та методи — містять суттєві деталі, в тому числі опис проведеного експеримен-

тального дослідження, методи статистичного обчислювання результатів. 

Результати — в них треба відобразити основні дані, що були отримані в результаті прове-

деного дослідження. Результати не повинні містити обговорення отриманих даних. 

Обговорення та висновки — не повинно бути повторення розділу Результати, а представи-

ти отримані дані в більш широкому вигляді з використанням робіт інших авторів на цю тему. 

Література — всі джерела літератури, на які робляться посилання в тексті статті (повинні бу-

ти надруковані в [ ] дужках), мають бути надані в списку літератури послідовно, як вони зустрі-

чаються в тексті статті. Приклади оформлення списку літератури наводимо нижче згідно вимог 

ВАКу (див. Бюлетень ВАК України. 2008. №3). 

Список літератури: 

Приклади оформлення 

Монографії (один, два або три автори) 

Суберляк О. В. Технологія переробки композиційних ма-теріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. за-

кл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштан. - Львів : Растр-7, 2007. - 375 с. 

П’ять та більше авторів 

Формування здорового способу життя: навч.-метод. посіб.для працівників соц.служб/ [Т. В. Бон-

дар, О. Г. Карпенко, та ін.].-  К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005.- 115 с. - (Серія «Здоровий спосіб життя»: 

у 14 кн., кн. 13). 

Колективний автор 

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. 

та ін.]. - Чернівці: Рута, 2007. - 310 с. 

Багатотомні видання 

Кучерявенко Н.П.Курс налогового права: Особенная часть: в 6 Т./Н.П. Кучерявенко.-Х.: Право, 

2002. - Т.4: Косвенные налоги.-2007.-534с. 

Перекладні видання 

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование/ Акофф Р.Л.,; пер.с англ. Ф.П.Тарасенко. - Днеп-

ропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с. 

Стандарти 

Якість води.Словник термінів:ДСТУ ISO 6107-1:2004-ДСТУ ISO 6107-9:2004.- [Чинний від 2005-04-

01].-К.:Держспоживстандарт України,2006.-IV,231 с.-(Національний стандарт України). 

Збірки наукових праць 

Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования 



Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

Складові частини книги 

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи практичного застосу-вання системного аналізу в наукових дослі-

дженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. - 2007. - 

№ 6. - С.15-18. 

Тези доповідей 

Оцінка ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. 

Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. - С. 559-956, ХІІІ, [2] с. - (Ресурс 2000). 

Таблиці та ілюстрації 

Нумеруються арабськими цифрами і виконуються на окремих листках. Таблиці повинні мати заго-

ловок, а графіки, малюнки і мікрофотокартки — підписи, виконані на окремому аркуші (аркушах), які 

чітко відображують суть ілюстрації. Якщо в тексті приведено збільшення об’єкта, то його необхідно 

приводити в дужках, наприклад (х500), а в кінці надпису -«...волокна х 46000». Для передрукування 

мікрофотокарток необхідні оригінальні, хорошої якості фотокартки; негативи та фотокопії не викорис-

товуються. На звороті кожної ілюстрації вкажіть її номер, імена авторів і верхній та нижній краї. Графіки 

та малюнки повинні бути надані у вигляді чітких глянцевих фотокарток або виконані на окремому ар-

куші. Розміщення в тексті відповідної ілюстрації вкажіть на лівому полі в квадраті з номером ілюстрації. 

Хімічні формули 

Всі хімічні формули та схеми з них вписують від руки пастою чорного кольору. Хімічні формули пуб-

лікації (крім найпростіших, типу НСІ, Н2504) і схеми реакцій нумерують арабськими цифрами в дужках і 

подають після кінця абзацу з посиланням на них. Порядкові номери одиничних формул проставляють 

під формулою, номери схем — на правому краї формату. 

Статті, оформлення яких не відповідає вказаним правилам, повертатимуться авторам без розгляду 

редакції. 

 

Статті надсилати за електронною адресою редакції: 
zasseda@gmail.com 

 


