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1. ПОДАННЯ  

Редакція «Вісника Одеського національного університету Серія: Географічні та 

геологічні науки» приймає до публікації оригінальні статті з географічних і геологічних 

наук, які характеризуються науковою новизною. До розгляду приймаються матеріли, які не 

були опубліковані раніше і на даний час не розглядаються для опублікування в інших 

виданнях. Усі оригінальні статті рецензують провідні українські та іноземні фахівці. Журнал 

не публікує оглядових (реферативних) статей, що не містять нових оригінальних даних.  

Статті надсилаються на e-mail редакції журналу: visgeo@onu.edu.ua. 

Контактна особа:  

Катерина Василівна Коломієць (відповідальний секретар) 

Телефон: 098 6469478 

Email: visgeo@onu.edu.ua 

Web: http://visgeo.onu.edu.ua/ 

 

Мова публікацій: українська, англійська..  

Подання статей аспірантами. Аспіранти, які подають до редколегії Журналу 

одноосібні статті, обов'язково додають рекомендацію у вільній формі від свого наукового 

керівника за його підписом.  

Подання статей студентами. До розгляду приймаються статті студентів 

написані лише у співавторстві із керівником.  

Термін подання рукописів 

– до 15 квітня кожного року 

– до 15 жовтня кожного року 

Перевірка на плагіат 

 Всі статті, які подано до друку, проходять перевірку на плагіат у Науковій бібліотеці 

ОНУ імені І. І. Мечникова системою Unicheck, тому перш ніж надсилати рукопис в журнал 

авторам бажано перевіряти його на плагіат самостійно (наприклад програмою Advego 

Plagiatus, text.ru (https://text.ru/antiplagiat), PR-CY.ru, http://www.plagtracker.com або іншими). 

Унікальність тексту має бути 85-100%  Якщо унікальність тексту середня і низька (51-

84%) робота потребує переробки і доопрацювання. При унікальності 50 і нижче відсотків 

рукопис повертається без права подальшого розгляду. 

Загальний обсяг статті (з урахуванням малюнків, таблиць і підписів до 

них, анотацій, резюме, списку літератури) – не більше 16 сторінок, оглядів – до 
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10 сторінок, рецензій – до 3 сторінок, коротких повідомлень про конференції та 

публікації – до 2 сторінок. Рукописи більшого обсягу приймаються до журналу 

тільки після попереднього узгодження з редколегією. Матеріал має бути 

викладений стисло, без повторювань даних таблиць і рисунків у тексті. 

Неприпустимо використовувати колонтитули. 

 

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

Формат файлів: для тексту і таблиць – документ MS Word 2003, 2007, 2010 

(*doc, *docx), для рисунків та іншого ілюстративного матеріалу – *TIFF, *bmp, *jpg, *pdf; 

Назва файлу публікації має відповідати прізвищу першого автора (наприклад: 

Антоненко_стаття). 

Шрифти: формат папіру А4, гарнітура Times New Roman (Суг);  поля: ліве – 2,5 см, 

праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см;  

Основний текст статті: кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5;  весь текст 

статті повинен бути написаний одним шрифтом і не містити зайвих пробілів. Не 

допускається використовувати ущільнений або розріджений шрифт. 

Абзацний відступ – 1 см, однаковий по всій статті; абзаци позначати тільки 

клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”). 

Нумерація сторінок - без нумерації; 

Розстановка переносів - текст має бути набраний без застосування функції 

«Розстановка переносів»; 

Дроби – рос. / укр. через кому – 3,45; англ. через крапку – 3.45; 

Лапки – «рос. / укр.», "англ"; якщо укладений в лапки текст набирається виділений 

курсивом чи жирним шрифтом, то слід використовувати лапки того ж накреслення 

Авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес 

URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони 

повинні бути за змістом (а не у кінці документу); 

Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній 

редактор формул у редакторі Microsoft Word for Windows). Прості формули та символи, що 

їх складають, набираються за допомогою редактора формул, стиль – математичний (курсив). 

Формули відокремлюють від тексту зверху та знизу одним інтервалом. Нумерація формул, 

на які є посилання в тексті, – справа в дужках. Усі фізичні величини подаються в системі СІ. 



Цілі частини від десяткових відокремлюються комою. Розмірності (м, км, кг, г та ін.) 

подаються пробілом від цифри, окрім градусів, відсотків та проміле. 

Заголовки структурних одиниць статті  

Кожна стаття має включати наступні структурні одиниці: Вступ, Матеріали і методи, 

Результати дослідження та їх аналіз, Висновки, Список використаної літератури, References -   

всі великі літери, напівжирний, кегль 14 pt, без крапки в кінці (ВИСНОВКИ) 

Підзаголовки - напівжирний, кегль 14 

Рисунки, фотографії, схеми подаються у чорно-білому варіанті (кольорові 

рисунки та рисунки з градацією сірого кольору мають бути переведені в чорно-білий 

формат) разом із текстом у місцях посилань на них та обов’язково в окремих файлах (*.TIFF, 

*.jpg та ін.). Фон малюнків бажано зробити білим, самі малюнки повинні бути чіткими, 

написи і позначення добре читатися; 

Підписи до рисунків повинні містити нумерацію за порядком розміщення в 

тексті та мати пояснювальний підпис, що виділяється курсивом. Не припустимо включати 

підписи до самого рисунку. Перед рисунком в тексті обов’язково йде посилання на рисунок 

виду: рис. 1.   

Приклад оформлення: 

50,1-55,0%

45,1-50,0%

40,1-45,0 %

35,1-40,0%

менше чим 35,0 %

більше чим  55,0 %

Рівне
Луцьк

Львів

Тернопіль Хмельницький

Ужгород

Івано-Фрнаківськ

Вінниця

Чернівці

Явка виборців

 

Рис.1. Показники явки виборців в ході виборів до Верховної Ради 2019 року в межах 
Західноукраїнського регіону (в розрізі виборчих округів)* 

*Розраховано автором за Democratic Initiatives Foundation, 2019 
 

Таблиці повинні мати тематичні заголовки і номери, фон таблиці кольором не 

виділяють. Для вставки і форматування таблиць необхідно використовувати інструменти 

меню «Таблиці» Microsoft Word. Домальовування таблиць з використанням інструментів 
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панелі «Малювання», а також форматування таблиць за допомогою знаків переносу, абзацу 

та переносу рядка не допускаються. Вставка таблиці у вигляді малюнка не допускається; 

Приклад оформлення таблиці: 

Таблиця 1 

Найбільші за чисельністю населення ОТГ Херсонської області  

№ 
з/п 

Назва ОТГ Чисельність 
населення, осіб 

Центр 
ОТГ 

Район 

1 Новокаховська 
міська 

60823 м. Нова 
Каховка 

Каховський 

2 Чаплинська 
селищна 

17541 смт 
Чаплинка 

Чаплинський 

* Складено за даними (Статистичний щорічник, 2019) 

 

Стаття, що подається на англійській мові, має супроводжуватися 

україномовним перекладом: будь-які підписи на рисунках у англомовній статті мають бути 

перекладеними на англійську мову. 

 

3. Внутрішньотекстове бібліографічне посилання  

Внутрішньотекстові посилання здійснюються за вимогами APA (American 

Psychological Association).  Внутрішньотекстові посилання містить інформацію про автора 

праці (редактора/укладача/назву цитованого джерела, якщо автор відсутній), що цитується, 

рік видання та номери сторінок, з яких наводиться цитата. Сторінки дозволяється не 

вказувати, якщо ви наводите не цитату, а лише посилаєтесь на роботу в цілому 

Парафраз. Не береться в лапки. Прізвище(а) автора(ів) може з’явитися у самому 

реченні (тоді після нього у круглих дужках зазначається рік видання), або у круглих дужках 

після парафрази разом із роком видання через кому. 

Приклад 1: У редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування 

(Тимошик, 2004). 

Приклад 2: За Тимошиком (2004) у редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів 

редагування. 

Цитата всередині рядка. Береться в лапки. Прізвище(а) автора(ів) може 

з’явитися:  1) в самому реченні, тоді після нього у круглих дужках зазначається рік видання, 

а після цитати у круглих дужках зазначається сторінковий інтервал; 2) в дужках після цитати 

разом із роком видання та сторінкою (через кому). 

Приклад 1: Вордсворт (2006) заявив, що романтична поезія була відзначена як 

«спонтанний перелив сильних почуттів» (с. 263). 



 7

Приклад 2: Романтична поезія характеризується «спонтанним переливом сильних 

почуттів» (Вордсворт, 2006, с. 263). 

 Блокова цитата (складається з більше, ніж трьох рядків тексту). Подається в 

тексті з нового рядка з абзацним відступом для всієї цитати, не береться в лапки. Після 

тексту цитати ставиться крапка і вказується вихідне джерело в дужках. 

Приклад: 

У галузі видавничої справи поняття «редагування» використовується для позначення 

видів роботи, пов’язаних з діяльністю органів друку. Сучасне редагування належить до 

сфери суспільно-культурної професійної діяльності, що спрямована на аналіз і 

вдосконалення мовних творів під час їх підготовки до відтворення засобами поліграфії, або 

до трансляції. (Хоню, 2006, с. 45) 

Якщо у внутритекстовому посиланні ви зазначаєте назву джерела, тоді всі слова назви 

мають починатися з великої літери. Курсивом необхідно виділяти назви довгих творів 

(книги), наприклад: (Українська Мова, 2009, с. 6). Назви невеликих робіт (частини книги, 

статті) беруться в лапки, наприклад: («Правопис слів іншомовного походження», 2009, с. 

103). 

Внутрішньотекстове посилання на роботу 2-5 авторів. У 

внутрішньотекстовому посиланні необхідно перерахувати прізвища усіх авторів через кому. 

Перед останнім автором пишеться знак & (and), якщо автори перераховуються в дужках, або 

слово «та», якщо автори перераховуються в реченні, а рік видання та сторінковий інтервал в 

дужках. 

Приклад 1: (Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993, p. 199) або (Бойко, Гречка, & 

Поліщук, 2010, с. 5). 

Приклад 2: Бойко, Гречка та Поліщук (2010) стверджують: «Біологія – це система 

наук…» (с. 5). 

Внутрішньотекстове посилання на роботу 6 авторів і більше. У 

посиланні cлід вказати прізвище першого автора та «та ін.». 

Приклад 1: (Jones et al., 1998, p. 7) або (Бойко та ін., 2005, c. 10) 

Приклад 2: Величко та ін. (2005) стверджують: «Біологія – це система наук…» (с. 10). 

 Внутрішньотекстове посилання на роботу під назвою 

 Якщо автора (редактора/укладача) праці великого розміру (книги) встановити 

неможливо, тоді у посиланні після парафрази або цитати на місці автора слід 

вказати курсивом два слова назви праці. 
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Приклад: Згідно з останніми дослідженнями українська мова займає визначене місце 

серед сучасних мов світу (Українська Мова, 2009). Елкінс стверджує, що візуальні 

дослідження, як нова дисципліна, можуть бути «занадто легкими» (Візуальні Дослідження, 

2009, с. 63). 

Якщо автора (редактора/укладача) праці невеликого розміру (статті, частини книги, 

веб-сторінки) встановити неможливо, тоді після парафрази або цитати на місці автора 

необхідно вказати у лапках два слова назви праці. 

Приклад: «Фонетика як система матеріальних засобів мови – це набір звуків, наголосів 

й інтонацій» («Система голосних фонем», 2009, с. 6). 

 Посилання на кілька робіт різних авторів (одночасно) 

Якщо парафраз відноситься до кількох робіт різних авторів, тоді після парафрази 

необхідно вказати прізвище автора однієї книги і рік видання, та після знаку «;» вказати 

прізвище автора другої книги і рік видання. 

Приклад: Чимало дослідників вважають літературне редагування одним з 

найважливіших етапів обробки тексту (Феллер, 2004; Різун, 2002). 

 Посилання на кілька робіт різних авторів з однаковими 

прізвищами 

Якщо два або більше авторів мають однакові прізвища, у внутритекстовому посиланні 

необхідно вказати також перші ініціали (або навіть повне ім’я, якщо різні автори мають 

однакові ініціали).   

Приклад: Існують різні думки щодо наслідків клонування (Р. Міллер, с. 12; А. Міллер, 

с. 46). Хоча деякі медичні фахівці з етики стверджують, що клонування призведе до 

дизайнерських дітей (Р. Міллер, с. 12), інші відзначають, що переваги медичних досліджень 

перевершують це міркування (А. Міллер, с. 46). 

 

4. ПІДГОТОВКА СТАТТІ  

Оформлення та послідовність розташування обов’язкових 

складових статті, згідно ДСТУ 7152:2010 «Інформація та документація. Видання. 

Оформлення публікацій у журналах і збірниках» та за вимогами міжнародних 

наукометричних баз даних. 

Індекс УДК – в лівому верхньому кутку аркуша, прописні букви, кегль 14 pt. 

Ідентифікатор DOI – пишуть також зліва у наступному рядку після УДК,  кегль 14 

pt 
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Автори - ініціали, прізвище (напівжирний шрифт, кегль 14 pt ), якщо авторів декілька 

і вони працюють у різних установах, слід позначити арабськими цифрами (індексами) 

установи, в яких вони працюють; наукове звання та посада 

Приналежність до організації - назва наукової установи, адреса, електронна 

адреса автора (кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0), ORCID iD: http://orcid.org/XXXX-

XXXX-XXXX-XXXX (кегль 12 pt) 

Назва статті (прописні букви, напівжирний шрифт, кегль 14 pt) повинна точно 

відображати зміст статті. При виборі заголовка статті необхідно дотримуватися таких 

загальних рекомендацій. Заголовок повинен бути інформативним. Основна вимога до назви 

статті ‑ стислість і ясність. Максимальна довжина заголовка – 10–12 слів. У назві, як і у всій 

статті, слід строго дотримуватися наукового стилю мовлення. В заголовку можна 

використовувати тільки загальноприйняті скорочення. При перекладі заголовка статті на 

англійську мову не можна використовувати ніяких транслітерацій з української (російської) 

мови, крім назв власних імен, приладів та ін. об’єктів, що мають власні назви, які не 

перекладаються; також не використовується сленг, відомий тільки українсько- та 

російськомовним фахівцям. 

Анотація мовою публікації друкується перед початком статті (12 кегль, міжрядковий 

інтервал – 1,0) (близько 50 слів). Анотація – це коротка, стисла характеристика змісту статті. 

В анотації лише перераховуються питання, які висвітлені в публікації, не розкриваючи 

самого змісту. Таким чином, анотація відповідає на питання «Про що йдеться в тексті?» 

Ключові слова повинні бути лаконічними, відображати основні терміни, поняття, 

які розглядаються у статті (до 10 слів). Це можуть бути слова та словосполучення. 

Друкуються після анотації мовою статті. 

Вступ, в якому міститься: 

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; 

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор; 

– виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена 

означена стаття; 

– формулювання мети і завдань статті. 

Матеріали і методи дослідження У даному розділі описуються матеріали, на 

підставі яких були виконані наукові дослідження, а також описується можливість читачеві 
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оцінити правильність цього вибору, надійність і аргументованість отриманих результатів. 

Відсилання до літературних джерел без опису суті методу можливе тільки за умови його 

стандартності. 

Результати дослідження та їх обговорення У цьому розділі приводиться 

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Обговорення результатів потрібно обмежити розглядом лише найважливіших 

встановлених фактів з урахуванням попередніх даних щодо питання, яке вивчалося. Іншими 

словами, більша частина обговорення має бути присвячена інтерпретації результатів.  

Висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому 

напрямі. 

Подяка - подається в кінці статті перед Списком використаної літератури 

Список використаної літератури  

(заголовок, прописні букви, напівжирний шрифт, кегль 14), що приводиться наприкінці 

публікації, містить список джерел, на які посилається автор (кегль 12, міжрядковий інтервал 

‑ 1, прізвище та ініціали – курсивом). 

Список літератури до публікації подавати у наступній послідовності: спочатку в 

алфавітному порядку вказуються праці мовами кириличного алфавіту, потім в 

алфавітному порядку – праці латиницею та іноземними мовами (останні друкуються в 

оригінальній транскрипції). До списків використаної літератури у статтях необхідно 

додавати DOI джерел (за наявності). 

Відомості про джерела повинні бути оформлені у відповідності з державним 

стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні вимоги та правила складання».  Детальніше оформлення 

бібліографічних джерел для списку використаної літератури наведено в додатку А 

(ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ), а також можна 

ознайомитися за посиланням: http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-

vidpovidno-do-dstu-83022015/ . 

 

References 

 (Перелік літературних джерел латиницею) - транслітерований та перекладений 

англійською список літератури з дотриманням вимог міжнародних стандартів оформлення 

бібліографічних посилань. REFERENCES повністю відповідає переліку літературних джерел 

мовою оригіналу (СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ). 

http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/
http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/
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 References повинні бути оформлені згідно стандарту АРА (American Psychological  

Association). До списків використаної літератури у статтях необхідно додавати DOI джерел 

(за наявності). 

 Перелік літературних джерел латиницею (References) має бути складений в 

алфавітному порядку за прізвищами авторів у Списку використаної літератури (якщо 

матеріал не має автора, його вказують за першою літерою назви), а у випадку повторних дат 

публікацій цього ж автора - за датами творів у хронологічному порядку (з додаванням малих 

букв, наприклад, 2019a, 2019b, 2019c). 

 Якщо в бібліографічному описі зазначено кілька робіт одного й того ж автора, 

редактора або упорядника, тоді найменування розташовуються в хронологічному порядку за 

роками видання в порядку зростання.  

 Спочатку вказуються праці українською та іншими мовами кириличного алфавіту 

(кириличний алфавіт транслітерований латиницею із зазначенням мови оригіналу, 

наприклад: [in Russian], [in Ukrainian]), потім латиницею та іноземними мовами (останні 

друкуються в оригінальній транскрипції). 

 Транслітерація. Постанова КМ України 2010 р. № 55 «Про впорядкування 

транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію 

українського алфавіту латиницею. Он-лайн транслітератор – https://slovnyk.ua/translit.php  

Для російської мови:: – http://english-

letter.ru/translit_perevodchik_s_russkogo_na_angliyskiy 

 Транслітерувати слід лише назву рукопису джерела (монографії, статті тощо), цю 

ж назву слід вказати в перекладі на англійську. 

 Наприклад: 

Adorno, T. (2011). Negativnaja dialektika. (Negative dialectics). Moscow: Academic project 

[in Russian]. 

Almond, G. A. &  Verba, S. (1992). Grazhdanskaja kul'tura i stabil'nost' demokratii. (Civic 

culture and stability of democracy). Polis, 4, 122 -133. [in Russian]. 

 Прізвища авторів,  назви періодичних видань, місто видання, видавництво 

вказується в перекладі на англійську, без транслітерації. Під час транслітерації доцільно 

використовувати офіційні абревіатури назв періодичних видань відповідно до ISSN 

(Abbreviated key title). 

Детальніше оформлення References наведено в додатку Б (Приклади оформлення 

бібліографічних джерел для References згідно стандарту АРА). Відповідність «Списку 

використаної літератури» та  «References» наведено у додатку В. 

 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/references_extend_summary_ukr.pdf
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/references_extend_summary_ukr.pdf
https://slovnyk.ua/translit.php
http://english-letter.ru/translit_perevodchik_s_russkogo_na_angliyskiy
http://english-letter.ru/translit_perevodchik_s_russkogo_na_angliyskiy
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Резюме  

Після REFERENCES розміщують резюме (російською і англійською мовами для 

україномовних статей; українською та англійською – для російськомовних, українською і 

російською – для англомовних). В україномовних статях російськомовне резюме коротке, 

ідентичне україномовній анотації. Якщо стаття представлена не українською мовою, вона 

повинна супроводжується розширеним резюме українською мовою обсягом не менш як 1800 

знаків, включаючи ключові слова (фактично повинна бути ідентичною авторському резюме 

англійською мовою (Abstract’y). 

 

Abstract  

Авторське резюме англійською мовою (Abstract) повинно бути написано якісною 

англійською мовою, обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова (кегль 12 pt); 

зміст повинен повністю відображати зміст статті, але в скороченому варіанті. Резюме 

російською (українською) мовою є основою для підготовки авторського резюме англійською 

мовою, але англомовне резюме має бути більшим за обсягом і не повторювати російсько- або 

українськомовну анотацію 

Структура авторського резюме англійською мовою повторює структуру статті та 

містить: 

– Problem Statement and Purpose (постановка проблеми та мета); 

– Data & Methods (матеріали і методи); 

– Results (основні результати та висновки). 

 Авторське резюме може публікуватися самостійно, у відриві від основного тексту, а 

отже, повинне бути зрозумілим без звертання до самої публікації, воно є основним джерелом 

інформації у вітчизняній і закордонній інформаційній системах та базах даних, що 

індексують журнал, а також у пошукових системах. 

 У статтях, що надійшли до редколегії журналу англійською мовою, розширений 

англомовний абстракт поміщається перед Вступом, наприкінці ж статті – тільки коротке 

російськомовне і розширене (≥1800 знаків) україномовне резюме. Після CONCLUSIONS або, 

якщо є, ACKNOWLEDGEMENTS поміщається REFERENCES, оформлений відповідно до 

вимог, викладених у цих Правилах. В тому випадку, коли серед використаних джерел є 

джерела на кирилиці, після REFERENCES розташовується СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ, в якому джерела даються мовою оригіналу і оформлені відповідно до вимог 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та 

правила складання». При цьому послідовність переліку літературних джерел у СПИСКУ 
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ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ повністю відповідає послідовності переліку літературних 

джерел у REFERENCES. 

 

Відомості про автора  

Подається на окремому аркуші – прізвище, ім’я, по-батькові; вчена ступінь, вчене 

звання; назва, адреса, телефон установи, де працює автор; контактний телефон, поштова чи 

електронна адреса для співпраці. 

Якщо автор працює в установі з закритою тематикою і поданий матеріал може містити 

елементи державної таємниці, то автор додатково має надати лист-направлення від 

організації з дозволом на публікацію статті. При цьому «Вісник ....», його засновники, 

видавець, редактори, члени редакційної колегії та співробітники не несуть жодної 

відповідальності за можливі порушення автором чинного законодавства України. 

 

Особливості оформлення ювілейних статей 

Статті, присвячені ювілеям вчених або пам’ятним датам, оформляються за загальними 

правилами, АЛЕ ТЕКСТ СТАТТІ НЕ ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА РОЗДІЛИ, а дається єдиним 

масивом. 

 

ДОДАТОК А. ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ 

ДЖЕРЕЛ 

Якщо містяться джерела іноземною мовою, вони теж оформлюються ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 

складання» - URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf 

 

Книги: Один автор:  

Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю підприємства: теорія і 

методологія : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 240 с. 

Гурська Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : ЦУЛ, 2016. 

172 с. 

Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. посіб. Київ : Талком, 2016. 340 с. 

Книги: Два автори:     

Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством та сучасним 

містом: теоретико-методичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с. 
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Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 

2017. 130 с. 

Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною організацією : навч. посіб. 2-ге 

вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с. 

Книги: Три автори:   

Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. Інформаційні системи і технології у 

фінансах : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2015. 312 с. 

Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани студентів у процесі 

навчально-пізнавальної діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 2015. 338 с. 

Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія економіки та економічної 

думки : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2015. 476 с. 

Книги: Чотири та більше авторів:  

    Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом на 10 жовт. 

2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с. 

    Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. Менеджмент : навч. посіб. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 

    Операційне числення : навч. посіб. / С. М. Гребенюк та ін. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 88 

с.  

    Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., Ткаченко І. Г. Варіаційне числення 

та методи оптимізації : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 84 с. 

Книги - автор(и) та редактор(и)/упорядники: 

    Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / за заг. наук. ред. В. М. 

Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с. 

    Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : навч. посіб. / за 

ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с. 

    Дахно І. І., Алієва-Барановська В.М. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / 

за ред. І. І. Дахна. Київ : ЦУЛ, 2015. 560 с. 

Книги без автора 

Криміналістика : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галана ; уклад. Ж. В. Удовенко. Київ 

: ЦУЛ, 2016. 320 с. 

Миротворення в умовах гібридної війни в Україні : монографія / за ред. М. А. 

Лепського. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2017. 172 с. 

Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.: С. О. Якубовського, Ю. О. 

Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 2015. 306 с. 
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Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / за заг. ред. Т. А. 

Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с. 

Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку / за ред.: Т. О. Коломоєць, 

В. К. Колпакова. Запоріжжя, 2017. 328 с. 

Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : 

монографія / за ред. О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2016. 488 с. 

Адміністративно-правова освіта у персоналіях : довід. / за заг. ред.: Т. О. Коломоєць, В. 

К. Колпакова. Київ : Ін Юре, 2015. 352 с. 

Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти : матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 5-6 жовт. 2017 р. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 216 с. 

Книги - багатотомні видання 

    Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : САМ, 2016. Т. 17. 

712 с. 

    Лодий П. Д.  Сочинения : в 2 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, А. Г. Волков ; авт. вступ. 

ст. А. В. Синицына. Киев ; Мелитополь : НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. 

Хмельницкого, 2015. Т. 1. 306 с. 

    Новицкий О. М.  Сочинения : в 4 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, А. Г. Волков ; авт. 

вступ. ст. Н. Г. Мозговая. Киев ; Мелитополь: НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. 

Хмельницкого, 2017. Т. 1. 382 с. 

    Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / Акад. прав. наук 

України. Харків : Право, 2009. Т. 2 : Конституційні засади правової системи України і 

проблеми її вдосконалення / заг. ред. Ю. П. Битяк. 576 с. 

    Кучерявенко Н. П.  Курс налогового права : в 6 т. Харьков : Право, 2007. Т. 4 : 

Особенная часть. Косвенные налоги. 536 с. 

Автореферати дисертацій 

Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним законодавством України : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с. 

Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і роль у формуванні 

державної політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с. 

Дисертації 

Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для дослідження 

статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 

2002. 150 с. 
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Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с. 

Законодавчі та нормативні документи 

Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 2017. 27 верес. 

(№ 178-179). C. 10–22. 

Повітряний кодекс України : Закон України від 19.05.2011 р. № 3393-VI. Відомості 

Верховної Ради України. 2011. № 48-49. Ст. 536. 

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 

28.09.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 15.11.2017). 

Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 28.12.2016 р. № 1050. Офіційний вісник України. 2017. № 4. С. 530–543. 

Стандарти 

ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. [Чинний 

від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація). 

ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 6107-1:1996, 

IDТ). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 181 с. 

Звіти про НДР   

Удосконалення експлуатаційних можливостей підіймально-транспортних машин  

[Текст]  :  звіт  про  НДР  (заключн.)  /  Укр.  інж.-пед.  акад.  ;  кер.  теми Н. М. Фідровська ; 

викон. А. П. Нестеров [та ін.]. Шифр теми ФН-11-05. Харків, 2013. 168 л.   

Изготовление  опытных  образцов  труб  и  роликов  из  стеклопластиков  и разработки  

конструкции  материалы  для  их  производства :  отчет  о  НИР  / Харьков. ин-т горного 

машиностроения, автоматики и вычислительной техники ; рук. Г. Я. Андреев ; исполн. : Г. Б. 

Шержуков, В. А. Шевченко. Харьков, 1960. 278 с.   

Частина видання: книги 

Гетьман А. П. Екологічна політика держави: конституційно-правовий аспект. Тридцать 

лет с экологическим правом : избранные труды. Харьков, 2013. С. 205–212. 

Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та адміністративна деліктність. 

Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 

195–197. 

Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його реалізація у взаємовідносинах держави 

та суспільства в державному управлінні в Україні. Теоретичні засади взаємовідносин 

держави та суспільства в управлінні : монографія. Чернівці, 2012. С. 151–169. 
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Частина видання: матеріалів конференцій (тези, доповіді) 

Кононенко Н. Методология толерантности в системе общественных отношений. 

Формирование толерантного сознания в обществе : материалы VII междунар. 

антитеррорист. форума (Братислава,18 нояб. 2010 г.). Киев, 2011. С. 145–150. 

Микитів Г. В., Кондратенко Ю. Позатекстові елементи як засіб формування 

медіакультури читачів науково-популярних журналів. Актуальні проблеми медіаосвіти в 

Україні та світі : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 3-4 берез. 2016 р. 

Запоріжжя, 2016. С. 50–53. 

Частина видання: довідкового видання 

    Кучеренко І. М. Право державної власності. Великий енциклопедичний юридичний 

словник / ред. Ю. С. Шемшученко. Київ, 2007. С. 673. 

    Пирожкова Ю. В. Благодійна організація. Адміністративне право України : словник 

термінів / за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ, 2014. С. 54–55. 

    Сірий М. І. Судова влада. Юридична енциклопедія. Київ, 2003. Т. 5. С. 699. 

Частина видання: продовжуваного видання 

Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження статичного деформування складених 

циліндричних оболонок за допомогою матриць типу Гріна. Вісник Запорізького 

національного університету. Фізико-математичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 153–159. 

Левчук С. А., Рак Л. О., Хмельницький А. А. Моделювання статичного деформування 

складеної конструкції з двох пластин за допомогою матриць типу Гріна. Проблеми 

обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Дніпропетровськ, 2012. Вип. 19. С. 212–

218. 

Тарасов О. В. Міжнародна правосуб'єктність людини в практиці Нюрнберзького 

трибуналу. Проблеми законності. Харків, 2011. Вип. 115. С. 200–206. 

Частина видання: періодичного видання (журналу, газети) 

Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина та 

його гарантії. Часопис Київського університету права. 2007. № 4. С. 88–92. 

Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного права: ґенеза і 

поняття. Право України. 2017. № 5. С. 71–79. 

Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядовий кур'єр. 2017. 1 листоп. (№ 

205). С. 5. 

Біленчук П., Обіход Т. Небезпеки ядерної злочинності: аналіз вітчизняного і 

міжнародного законодавства. Юридичний вісник України. 2017. 20-26 жовт. (№ 42). С. 14–15. 



 18

Електронні ресурси  

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Київ, 2007. URL: 

http://www.nas.gov.ua/publications (дата звернення: 19.03.2014). 

    Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством України. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf. 

    Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму в Україні. Вісник 

Запорізького національного університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. – С. 20–27. 

– URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/ VestUr2015v3/5.pdf. 

(дата звернення: 15.11.2017). 

    Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація наукової системи України 

протягом 90-х років ХХ століття: період переходу до ринку. Наука та інновації. 2016. Т. 12, 

№ 6. С. 6–14. DOI: https://doi.org/10.15407/scin12.06.006. 

Garfield E. More on the ethics of scientific publication: abuses of authorship  attribution 

and citation amnesia undermine the reward system of science. Essays of an information 

scientist. URL: http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/ v5p621y1981-82.pdf (Last 

accessed: 16.04.2013). 

   

 

ДОДАТОК Б. ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ 

ДЖЕРЕЛ ДЛЯ REFERENCES ЗГІДНО СТАНДАРТУ АРА 

  Приклад 
Назва книги / журналу 

виділяється курсивом.  
  

Benjamin, A. C. (1960). The ethics of scholarship: A 
discussion of problems that arise in its application. Journal 
of Higher Education, 31(9), 471-480. 

Якщо в публікації 
зазначено не більше 
семи авторів (редакторів/укладачів, 
якщо книга без автора), то у 
посиланні необхідно вказати усіх 
авторів (див. бібліографічні описи 
книг з авторами). 

  

Bragg, S. M. (2010). Wiley revenue recognition: Rules 
and scenarios (2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley.  

Ophir, A., Givoni, M., & Hanafi, S. (Eds.). (2009). The 
power of inclusive exclusion. New York, NY: Zone. 

Hubbard, R. G., Koehn, M. F., Omstein, S. I., 
Audenrode, M. V., & Royer, J. (2010). The mutual fund 
industry: Competition and investor welfare. New York, NY: 
Columbia University Press. 

Tymoshyk, M. V. (2004). Vydavnycha sprava ta 
redaghuvannja. Kyiv: In Jure [in Ukrainian]. 

Shuljghin, V., Slobodjanyk M., & Pavlenko V. (2014). 
Сhemistry. Kharkiv: Folio [in Ukrainian]. 

Якщо в публікації 8 та більше 
авторів (редакторів/укладачів), у 
посиланні слід перерахувати імена 
перших 6 авторів, а потім вставити 

Zinn, H., Konopacki, M., Buhle, P., Watkins, J. E., 
Mills, S., Mullins, J. W. … Komisar, R.  (2008). A people’s 
history of American empire: A graphic adaptation. New 
York, NY: Metropolitan Books. 
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три крапки (...) та додати ім’я 
останнього автора 

Prusova, V. Gh., Prykhach, O. S., Dovghanj, K. L., 
Ostapenko, Gh. Gh., Bojko, S. O., Polishhuk, O. O. … 
Bondar, Gh. R. (2004). Maths. Kyjiv: Osvita. [in Ukrainian]

Якщо автором є організація 
  

Instytut svitovoji ekonomiky ta mizhnarodnykh 
vidnosyn. (2012). Derzhava v ekonomici Japoniji. Kyjiv: 
Nauka [in Ukrainian]. 

Якщо 
використовується частина книги 
або стаття, то курсивом 
позначається книга, звідки її взято 

Grosman, D. (2009). Writing in the dark. In T. 
Morrison (Ed.), Burn this book, 22-32. New York, NY: 
HarperCollins Publishers. 

Farrell, S. E. (2009). Art. In D. Simmons (Ed.), New 
critical essays on Kurt Vonnegut, 91-102. New York, NY: 
Palgrave Macmillan. 

Balashova, Je. (2014). Strateghichni doslidzhennja. V 
A. Sukhorukov (Red.), Priorytety investycijnogho 
zabezpechennja, 5-9. Kyjiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Benjamin, A. C. (1960). The ethics of scholarship: A 
discussion of problems that arise in its application. Journal 
of Higher Education, 31(9), 471-480. 

Роїк, М. (2014). Сучасний стан реєстрації 
представників роду Salix. Біоенергетика, 1(5), 21-23.  

Itzkoff, D. (2010, March 31). A touch for funny bones 
and earlobes. New York Times, C1. 

Ali, A. H. (2010, April 27). ‘South Park’ and the 
informal Fatwa. Wall Street Journal, A17. 

Lykhovyd, I. (2016, Sichenj 15). Medychnyj 
proryv. Day, 2 [in Ukrainian]. 

Якщо 
використовуються електронні 
ресурси, курсивом позначають 
назву документу або книги, а в разі 
статті – назву електронного 
журналу чи сайту. 

  

Ingwersen, P. (1992). Information retrieval 
interaction. Retrieved from http://www.db.dk/pi/iri. 

Musés, C. A. (Ed.). (1961). Esoteric teachings of the 
Tibetan Tantra. Retrieved from http://www.sacredtexts.com.

Dakhno, I. (2014). Pravo intelektualjnoji vlasnosti. 
Kyjiv: CUL. Retrieved from 
http://culonline.com.ua/full/959pravo-intelect-
vlasn_dahnopdf.html. [in Ukrainian]. 

Itzkoff, D. (2010, March 31). A touch for funny bones 
and earlobes. New York Times, C1. Retrieved from 
www.nytimes.com. 

Lykhovyd, I. (2016, Sichenj 15). Medychnyj 
proryv. Day, 2 [in Ukrainian]. Retrieved from 
http://www.day.kiev.ua/ru/article/denukrainy/medicinskiy-
proryv. [in Ukrainian]. 

У разі використання джерел 
та літератури арабською, 
китайською чи японською 
мовами, автор надає назву роботи 
ранслітерацією, а потім додає її 
переклад англійською мовою. 
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