ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
1. Редакція приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності вимогам ДСТУ 7152:2010 до
структури наукової статті. Наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та 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 присвячується означена стаття. Під час аналізу у
статті стану наукової розробки проблеми, а також у викладі основного матеріалу редколегія рекомендує авторам
посилатися на публікації у попередніх випусках Вісника МДУ (за наявності відповідних досліджень);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2. Публікація починається з класифікаційного індексу УДК, який розміщується окремим рядком, ліворуч перед
ПІБ автора (авторів). Текст публікації повинен відповідати структурній схемі:
- ліворуч ініціали та прізвище автора (авторів) у називному відмінку;
- назва публікації по центру сторінки великими напівжирними літерами;
- анотація мовою тексту публікації (курсив) згідно з ДСТУ ГОСТ 7.9-2009;
- перелік ключових слів з підзаголовком Ключові слова: (курсив);

- основний текст статті;
-бібліографічний список, оформлений згідно Вимогам до переліку використаних джерел
- дата надходження до редакції арабськими цифрами, після бібліографічного списку, ліворуч;
- після тексту статті ліворуч ініціали та прізвище автора (авторів) англійською мовою;
- назва публікації по центру сторінки великими напівжирними літерами англійською мовою;
- розширена анотація англійською мовою (курсив) (30-35 строк); для публікацій іншими мовами розширена анотація
українською обов’язкова.
Розширена анотація оформлюється згідно з «Рекомендаціями з підготовки журналів для зарубіжної аналітичної бази
даних SCOPUS», укладеними співробітниками групи з науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН
України (http://www.nbuv.gov.ua/node/931).
- перелік ключових слів англійською мовою з підзаголовком Key words: (курсив);
3. Вимоги до оформлення тексту:
- матеріали подаються у друкованому вигляді (папір формату А4) та на електронному носії (компакт-диск, e-mail) в
форматі Microsoft World 97-2003. Обсяг – від 12 до 18, включаючи рисунки, таблиці, список використаної літератури.
Основний текст статті – шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5, поля дзеркальні: верхній – 25 мм, нижній –

25 мм, зсередини – 25 мм, ззовні – 25 мм., абзацний відступ – 10 мм; оформлюються згідно з ДСТУ 3008-95
«Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»;
- щодо символів. В тексті необхідно використовувати лише лапки такого зразку: «», дефіс – це коротке тире «-». Не
потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими скобками, а також в них. Для запобігання
потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки»;
Вимоги до переліку використаних джерел
У зв’язку з розміщенням публікацій в міжнародних наукометричних базах даних необхідно дотримуватися ряду
правил при поданні пристатейних списків літератури.
Для відповідності вимогам міжнародних баз даних необхідно приводити ДВА СПИСКИ ПОСИЛАНЬ на
використані в роботі джерела: Бібліографічний список та додатковий список літератури в романському алфавіті
References
Бібліографічний список і References наводяться в кінці статті і розташовуються послідовно один за іншим під
відповідними заголовками: «Бібліографічний список» і «References», відповідно. Заголовок розміщується по центру
звичайним накресленням шрифту,
Відмінності списків. У Бібліографічному списку і в References вказуються одні і ті ж джерела. Кількість джерел в
References повинна відповідати кількості джерел в Списку літератури. У Бібліографічному списку джерела наводяться в
алфавітному порядку, спочатку – джерела, опубліковані на кирилиці, потім джерела, опубліковані іноземними мовами
(латиницею). Оскільки кириличний алфавіт відрізняється від латинського, порядок розташування джерел в References
може відрізнятися від їх розташування в Бібліографічному списку

Бібліографічний список
Розташовується після тексту статті за алфавітом використаних джерел з підзаголовком Бібліографічний список.
Бібліографічнийсписок має бути оформленим за Harvard Referencing Style, який є найбільш поширеним
міжнародним стилем цитування в галузі гуманітарних та суспільних наук. Визначеної форми Harvard Referencing Style
щодо цитування та опису посилань не існує, бо немає організації, яка б його розробляла. Оскільки стандартної форми
немає, існує величезна кількість варіацій Harvard Referencing Style (більше 60).
У нашому виданні References має бути оформлений за варіантом Harvard Referencing style (British Standards
Institution), запропонованим Методичними рекомендаціями «Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових
роботах», виданими за сприянням Української бібліотечної асоціації
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/International%20style%20citations_2017.pdf?id=d1b22a28-96eb-4ca4-9ac78e29a393b9fb
Посилання на джерела оформлюються за правилами Harvard Referencing Style безпосередньо в тексті у круглих
дужках, в яких вказується прізвище автора публікації, рік видання і (при необхідності) номер сторінки в наступному
формат, наприклад : Ушакова (2011) або Гвоздєв (1961, с.374). Докдадніше див. Загальні схеми оформлення
бібліографічного посилання.
Інформація, вміщена в круглі дужки, повинна дозволяти ідентифікувати конкретне джерело, вказане у
Бібліографічному списку, за прізвищем автора та роком видання, а також номером сторінки. Всі джерела, зазначені в
круглих дужках, повинні бути вказані в Бібліографічному списку.
Основні правила оформлення списку :
Джерела в списку не нумеруються, а організовуються в алфавітному порядку за прізвищами авторів. Якщо у списку
більш ніж одне посилання одного і того ж автора, то вони сортуються за датами, починаючи з самої ранньої, 2000a,
2000b тощо Якщо матеріал не має автора, його необхідно розподілити за першою літерою його назви.
Приклад:

Григоренко, П.. 2013.
Григоренко, П. 2013а.
Григоренко, П. 2013b.
Томак, М. 2013.
Томак, М. та Тисячна Н. 2013.
Кожен бібліографічний опис джерела починається з нового рядка з вирівнюванням по ширині без відступів.. Якщо
бібліографічний опис джерела займає кілька рядків, тоді перший рядок опису вирівнюється по ширині без відступів, а
наступні рядки – з відступом у 1,25 см.
У публікації, будь то книга або журнал, назва завжди виділяється курсивом.
Місце видання наводиться перед назвою видавництва.
Для розділення елементів запису використовуються коми.

References
Особливості посилань на неангломовні джерела
На відміну від Бібліографічного списку, неангломовні джерела в References слід привести в їх латиномовному
еквіваленті - вони повинні бути написані літерами романського алфавіту:
Для написання посилань на неангломовні джерела слід використовувати ТРАСЛІТЕРАЦІЮ і ПЕРЕКЛАД
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.
ПІБ авторів, редакторів. Прізвища та ініціали всіх авторів на латиниці слід приводити в посиланні так, як вони
надані в оригінальній публікації. Якщо в оригінальній публікації вже були наведені на латиниці ПІБ авторів - на засланні

на статтю слід вказувати саме цей варіант (незалежно від використаної системи транслітерації в першоджерелі). Якщо в
офіційних джерелах (на сайті журналу, в базах даних, ПІБ авторів на латиниці не наведено - слід транслітерувати їх
самостійно. Якщо авторів кілька, то перед прізвищем останнього з них замість коми ставиться and.
Приклад :
Richardson, A. 1988
Richardson, A. 1989a
Richardson, A. 1989b
Richardson, A. and Brown, B., (1988)
Richardson, A. and Smith, S., (1986)
Richardson, A., Brown, B. and Smith, S. (1983)
Ingram, T.N., Schwepker, C.H. and Hutson, D. (1992)
Ingram, T.N., Laforge, R.W., Schwepker, C.H. Jr, Avila, R.A. and Williams, M.R. (1997)
Ingram, T.N., Laforge, R.W., Avila, R.A. and Schwepker, C.H. Jr and Williams, M.R. (2001)
Книги.
Якщо цитоване джерело написане латиницею (англійською, німецькою та іншими мовами, що використовують
романський алфавіт), посилання на нього слід привести оригінальною мовою публікації.
Початково кириличні матеріали (і їх частини), у яких існує офіційний переклад на англійську (або іншу мову, що
використовує романський алфавіт), повинні бути приведені в перекладі;

Для книг (або їх частин), для яких переклад не існує, необхідно привести транслітерацію латиницею і переклад
назви англійською мовою. В кінці опису в круглих дужках вказати мову видання. Для посилань на україномовні
джерела, наприклад, слід використовувати фразу «(in Ukrainе)».
Журнальна стаття.
Якщо у цитованій роботи існує офіційний переклад на англійську мову або англомовний варіант назви (його слід
шукати на офіційному сайті журналу, в наукометричних базах даних, в тому числі - в бібліотеці WorldCat) - слід вказати
саме його.
Якщо в офіційних джерелах не існує перекладу назви статті, слід привести транслітерацію латиницею, далі
виконати переклад на англійську мову самостійно. У разі, коли у журналу немає офіційної назви англійською мовою, в
References потрібно приводити його транслітерацію. При цьому переклад береться у квадратні дужки і розміщується
одразу після транслітерованої назви. Не слід самостійно переводити назви журналів. Неприпустимо скорочувати (або
іншим способом змінювати) назви статей та назви журналів. В самому кінці посилання, після вказівки діапазону
сторінок в круглих дужках вказати мову видання. Для посилань на україномовні джерела, наприклад, слід
використовувати фразу «(in Ukrainе)».
Для транслітерації українського тексту слід застосовувати Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010
р. № 55 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), сайт Онлайн транслітерації http://ukrlit.org/transliteratsiia.
Для
транслітерації
російського
тексту
–
систему
Держдепартаменту
США
(http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html)
Електронні посилання оформлюються також як їх друковані аналоги, потім наводиться «available at» і URLадреса. В URL-адресі слід зберегти "http://", якщо адреса не включає www. Крім того, наводиться дата останнього
доступу (accessed ...).
/Англійською детальну інформацію з Harvard style та про особливості оформлення посилань на різні джерела,
можна отримати на сайті:

https://library.aru.ac.uk/referencing/harvard.htm

Загальні схеми оформлення бібліографічного посилання
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Переклад офіційних назв та
ініціальних абревіатур назв
архівних установ можна
знайти на порталі
Державної архівної служби
України:
https://archives.gov.ua/en/

of Ukraine. [online]
Available at:
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aws/show/40-15#Text>
[Accessed 5 June 2020]. (in
Ukrainian).
Harmatii, L., 1912. Lyst do
H. Khotkevycha vid 21
sichnia 1912 r. [Letter to G.
Khotkevych dated January
21, 1912]. f 688/1/307, fols
118-119. Lviv: Central
State Historical Archive of
Ukraine. (in Ukrainian).

фонд (f.), номер
опису, номер
справи, аркуші
справи (fol.,
fols).

4. Супровідні матеріали:
- стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою (див. відповідний Зразок) із зазначенням прізвища, ім’я, по
батькові (повністю); наукового ступеня, посади, місця роботи, наукового звання;
- статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією доктора наук за фахом публікації або
витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу
подається у роздрукованному та сканованому вигляді електронною поштою.

5. Прийом статті до друку здійснюється за наявності таких документів:
- текст статті (електронний та роздрукований варіанти за підписом автора (авторів), оформлений відповідно до
встановлених вимог;
- внутрішня рецензія (при необхідності);
- відомості про автора (авторів) (авторська довідка) за підписом автора (авторів) у роздрукованному та сканованому
виглядах;
- згода на обробку персональних даних за підписом автора (кожного з авторів окремо).

6. Редакція очікує, що надані матеріали раніше не публікувалися і не передавалися для публікування до інших видань,
містять достовірну інформацію. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе
автор. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей, а також право
опублікування, розповсюдження та використання матеріалів у науко метричних та наукових базах та ресурсах
відкритого доступу, у мережі Інтернет (в рамках електронної бібліотеки МДУ). Редколегія може не поділяти
світоглядних переконань авторів.

