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Основним засобом сучасної наукової комунікації є публікації у наукових
фахових часописах. Перелік таких часописів із різних галузей знань досить
значний, вимоги до публікацій у наукових журналах схожі, проте єдиного
стилю оформлення публікацій наразі немає, що й пояснює актуальність
нашого дослідження.
Першою спробою уніфікувати оформлення наукових публікацій стало
прийняття нового національного стандарту ДСТУ 7152:2010 "Видання.
Оформлення публікацій у журналах і збірниках", який набув чинності
1 жовтня 2010 р.
Відповідно до стандарту перед текстом наукової публікації зазначають:
1) класифікаційний індекс УДК (окремим рядком ліворуч);
2) відомості про авторів (ім’я автора; вчене звання, вчений ступінь;
посаду чи професію; місце роботи; назву країни)* ;
3) назву публікації;
4) підзаголовкові дані (відомості, що пояснюють назву, тип публікації
тощо);
5) анотацію мовою тексту публікації;
6) ключові слова мовою тексту публікації.
Після тексту публікації подають:
1) пристатейні бібліографічні списки;
2) відомості про укладачів та інших осіб, які брали участь у створенні
публікації;
3) відомості про мову, з якої перекладено публікацію;
4) відомості про продовжування чи закінчення публікації;
5) дату надходження авторського оригіналу в редакцію;
6) резюме мовою, відмінною від мови публікації [2].
Елементами видавничого оформлення є також назва розділу (підрозділу), до якого вміщено публікацію, колонтитул.
Колонтитул має містити такі елементи:
• міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN);
* Відомості про вчене звання, вчений ступінь, посаду, професію, місце роботи, назву країни
зазначають на розсуд редакції у повній чи скороченій формі після імені автора. Дозволено
подавати ці відомості окремим списком наприкінці видання. Відомості про місце роботи
автора можна також наводити окремим рядком після тексту публікації.
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• ключову назву видання (назву видання за формою, встановленою під
час надання ISSN);
• рік випуску видання;
• порядковий номер тому, частини, випуску.
У наукових виданнях усі перераховані елементи видавничого оформлення публікації, крім резюме та ключових слів, є обов’язковими. Проте у
прикладах видавничого оформлення, наведених у додатку до стандарту,
рекомендують подавати резюме мовою, відмінною від мови публікації,
доповнюючи його ще й перекладом імені автора та назви статті.
Об’єктом нашого дослідження стало оформлення публікацій в окремих номерах 35 наукових журналів із різних галузей знань (таблиця, помилки виділено грубим шрифтом), засновником яких є НАН України.
Аналізувалися як наявність усіх обов’язкових елементів оформлення,
так і їхнє розташування, внутрішнє оформлення, відповідність оформлення бібліографічних описів у списках використаної літератури чинним стандартам.
Результати дослідження дали змогу зробити такі висновки:
1. 37 % проаналізованих видань не зазначають у тексті публікацій індекс УДК, наприклад його немає у статтях таких видань: "Вісник Національної академії наук України", "Наука та інновації", "Археологія", "Геоінформатика", "Економіка промисловості", "Мовознавство", "Народознавчі
зошити", "Філософська думка" та ін.
2. 35 % видань не наводять дату надходження статті до редакції ("Бібліотечний вісник", "Геология и полезные ископаемые Мирового океана",
"Геофизический журнал", "Економіка промисловості", "Мовознавство",
"Народознавчі зошити", "Українська мова", "Український історичний журнал", "Філософська думка" тощо). У чотирьох журналах — "Геофизический
журнал", "Радиофизика и радиоастрономия", "Semiconductor Physics,
Quantum Electronics & Optoelectronics" та "Functional Materials" — дату надходження до редакції подають перед статтею, а не після неї.
3. 28 % видань не подають у колонтитулі міжнародний стандартний
номер серіального видання ISSN ("Економіка та право", "Журнал органічної та фармацевтичної хімії", "Наука та наукознавство", "Полімерний журнал", "Український історичний журнал" та ін.).
4. 20 % видань зазначають відомості про авторів не перед назвою публікації, а після неї ("Автоматическая сварка", "Журнал органічної та фармацевтичної хімії", "Полімерний журнал" тощо).
5. 17 % видань не вміщують перед публікацією анотацію мовою статті.
Наприклад, у журналі "Доповіді Національної академії наук України" для
статей російською мовою подають лише україномовну анотацію, "Геофизический журнал" до російськомовних статей пропонує анотації українською
та англійською мовами, а "Геологічний журнал" та "Український географічний журнал", навпаки, у публікаціях українською мовою наводять анотації
лише російською та англійською мовами.
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6. 14 % видань у публікаціях неправильно подають знак охорони авторського права, зокрема зазначають його перед публікацією у відомостях про
автора ("Геофизический журнал", "Геоінформатика", "Геология и полезные
ископаемые Мирового океана"), а не у лівій нижній частині початкової текстової сторінки публікації, як того вимагають законодавчі акти у сфері інтелектуальної власності. До того ж, крім прізвища, ініціалів автора та року публікації до знаку авторського права додають інформацію про вчений ступінь, місце
роботи автора ("Вісник Національної академії наук України", "Економіка
промисловості").
На окрему увагу заслуговують бібліографічні описи у пристатейних бібліографічних списках, які мають оформлюватися відповідно до чинного
від 01.07.07 р. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" (ГОСТ 7.1—2003,
IDT) [1].
Новий стандарт, порівняно із радянським ГОСТ 7.1—84 "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления", має низку нововведень, більшість з яких пояснюються прагненням
розробників максимально точно дотримуватися базового принципу
Міжнародного стандартного бібліографічного опису (ISBD) — подавати
інформацію в бібліографічному описі в тому вигляді, у якому вона представлена в об’єкті опису [11].
Після набуття зазначеним стандартом чинності розпочався процес
його упровадження: Книжкова палата України ім. Івана Федорова підготувала серію друкованих та електронних матеріалів, у яких розглядаються
відмінності нового стандарту з бібліографічного опису від попереднього
ГОСТ 7.1—84 та наводяться приклади оформлення бібліографічних записів
різних видів видань [3, 7, 9, 10], у "Бюлетені ВАК України" (2008. — № 3. —
С. 9—13) було надруковано "Приклади оформлення бібліографічного
опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих
робіт, який наводять в авторефераті" [8], складанню бібліографічних описів
у списках джерел до наукових робіт присвячено й наші навчально-методичні роботи [4, 5].
Проте, незважаючи на активне упровадження, редакції більшості наукових часописів продовжують оформлювати бібліографічні списки за старими правилами, ігноруючи вимоги чинних стандартів (або просто не
знаючи про їхнє існування). Наприклад, лише у чотирьох із проаналізованих журналів ("Бібліотечний вісник", "Економіка та право", "Искусственный интеллект", "Народознавчі зошити") бібліографічні списки оформлені правильно та за вимогами чинного стандарту, ще у чотирьох журналах
("Геологія і геохімія горючих копалин", "Математичні машини і системи",
"Радиофизика и радиоастрономия", "Регіональна економіка") бібліографічні описи складено за новим стандартом, проте з помилками.
Дещо упереджене ставлення наукового загалу до вимог чинного стандарту на бібліографічний опис пов’язано й з тим, що положення ДСТУ
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ГОСТ 7.1:2006 не поширюються на бібліографічні посилання, оформлення
яких регламентує міжнародний стандарт ISO 690:2010 "Інформація та документація. Керівництво з бібліографічних посилань та цитування інформаційних ресурсів" ("Information and documentation — Guidelines for bibliographic references and citations to information resources"). Ознайомитися з текстом цього стандарту досить проблематично, оскільки він не продається в
Україні, а електронні англомовні версії (перекладу українською чи російською мовами немає) коштують в Інтернеті від 150 до 250 доларів США.
У Російській Федерації з урахуванням основних нормативних положень зазначеного міжнародного стандарту розроблено власний стандарт
ГОСТ 7.0.5—2008 "СИБИД. Библиографическая ccылка. Общие требования и правила составления", відповідно до якого правила представлення
елементів бібліографічного опису, застосування знаків приписаної пунктуації у бібліографічному посиланні відбувається згідно із ДСТУ ГОСТ
7.1:2006, але за спрощеною схемою, яка дозволяє:
• приписаний знак крапку і тире, що розділяє зони бібліографічного
опису, замінювати крапкою;
• не використовувати квадратні дужки для відомостей, які взято не з
приписаного джерела інформації;
• зазначати у заголовку бібліографічного запису імена двох чи трьох
авторів документа (якщо посилання пов’язане з основним текстом
прізвищем другого чи третього автора);
• імена авторів, зазначені у заголовку, не повторювати у відомостях
про відповідальність.
Проте, цей стандарт розроблено не як міждержавний для країн СНГ, а як
національний стандарт Російської Федерації, тому в Україні він не чинний.
Отже, нам залишається лише чекати розробки українського національного стандарту на оформлення бібліографічних посилань, який зможе
значно полегшити життя далеким від бібліографії науковцям. На сьогодні
ж бібліографічний опис у пристатейних бібліографічних списках треба
складати за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "СІБВС. Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання"
(ГОСТ 7.1—2003, IDT). Сподіваємось, що процесу вивчення вимог стандарту сприятиме його переклад українською мовою, над яким зараз працюють фахівці Книжкової палати .
Усі зазначені огріхи в оформленні публікацій стосуються не лише
видань НАН України, а й більшості наукових фахових часописів. Об’єктивною причиною цього, на нашу думку, є відсутність достатньої поінформованості наукового загалу щодо прийняття нових стандартів, про існування
яких у редакціях наукових фахових часописів доволі часто навіть не здогадуються. Це стосується як стандарту на складання бібліографічного опису,
так і нового стандарту щодо оформлення наукових публікацій.
Зауважмо, що редакційні працівники наукових часописів НАН
України активно працюють над поліпшенням якості оформлення своїх

128

Оформлення публікацій у наукових журналах і збірниках

видань, про що свідчать зміни в оформленні видань 2011 р. порівняно із
випусками тих же журналів за 2009—2010 рр. Так, у журналах "Автоматическая сварка", "Наука та інновації" до елементів колонтитулу додано
ISSN, редакція журналу "Слово і час" почала подавати перед статтями
індекс УДК, а після публікації — дату надходження матеріалів до редакції.
Суттєво змінилося на краще й видавниче оформлення журналу
"Народознавчі зошити", зокрема у колонтитулі з’явився ISSN, перед текстом статті — анотація і ключові слова мовою статті, а після публікації —
ім’я автора, назва статті, анотація і ключові слова англійською та російською мовами, бібліографічні списки оформлені відповідно до всіх вимог
чинного стандарту.
Отже, зазначені позитивні зміни дають надію на розуміння редакціями
наукових журналів та збірників важливості дотримання єдиних вимог в
оформленні публікацій, адже це, з одного боку, набагато спростить життя
науковцям, а з іншого — сприятиме підвищенню якості наукових видань.
Оформлення наукових публікацій у журналах НАН України
№ Назва журна- Колонтитул Елементи, розміщені
Пристатейний Елементи, розміщені після
з/п лу, проаналіперед основним текстом бібліографічний основного тексту статті
зований номер
статті
список
та списку літератури
1. Вісник
Національної
академії наук
України;
2011, № 2

ISSN,
назва журналу, рік та
порядковий номер
випуску

1. УДК відсутній;
2. Ім’я автора;
3. Назва публікації;
4. Анотація мовою статті; На першій сторінці
публікації під текстом як
підрядкову примітку
подають інформацію про
науковий ступінь, місце
роботи авторів у складі
авторського знака

Не відповідає
вимогам чинного стандарту.
Подано як
затекстові бібліографічні
посилання з
посиланням у
вигляді верхнього індекса

1. Ім’я автора, назва публікації, резюме та ключові слова укр. мовою;
2. Ім’я автора, назва публікації, резюме та ключові слова англ. мовою;
немає дати надходження
статті до редакції

2. Доповіді
Національної
академії наук
України;
2011, № 6

ISSN,
назва журналу, том,
порядковий номер
випуску,
рік, укр. та
англ. мовами

1. УДК;
Не відповідає
2. Авторський знак, рік; вимогам чинно3. Посада та ім’я автора; го стандарту
4. Назва публікації;
5. Ким публікацію
представлено;
6. Анотація укр. мовою;
Анотації мовою статті
немає (для статей рос.
мовою)

1. Дата надходження до
редакції;
2. Місце роботи автора;
3. Ім’я автора, назва публікації, резюме англ.
мовою

3 Наука та
інновації;
2011, № 2

ISSN,
назва журналу, том,
порядковий номер
випуску та
рік

1. УДК відсутній;
Не відповідає
2. Ім’я автора;
вимогам чинно3. Місце роботи авторів; го стандарту
4. Назва публікації;
5. Анотація мовою статті;
6. Ключові слова мовою
статті

1. Ім’я автора, назва публікації, резюме, ключові
слова рос. (укр.) мовою;
2. Ім’я автора, назва публікації, резюме та ключові слова англ. мовою;
3. Дата надходження
статті до редакції
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Продовження таблиці
№ Назва журна- Колонтитул Елементи, розміщені
Пристатейний Елементи, розміщені після
з/п лу, проаналіперед основним текстом бібліографічний основного тексту статті та
зований номер
статті
список
списку літератури
4 Автоматическая сварка;
2011,
№ 6 (698)

5

6

7

8

Назва журналу, рік і
порядковий номер
випуску.
Відсутній
ISSN

1. УДК;
2. Назва статті;
3. Ім’я автора;
4. Науковий ступінь і
місце роботи авторів;
5. Анотація мовою статті;
6. Ключові слова мовою
статті
Альгология; ISSN,
1. УДК;
2011, т. 21,
назва жур- 2. Ім’я автора;
№ 1;
налу, рік і 3. Місце роботи, адреса
Наприкінці порядко- автора;
журналу
вий номер 4. Назва статті;
подано пере- випуску
5. Анотація мовою статті;
лік у формі:
6. Ключові слова мовою
ім’я автора,
статті
назва статті
та резюме
укр. мовою.
Археологія;
ISSN,
1. УДК відсутній;
2011, № 2
назва жур- 2. Ім’я автора;
налу, рік і 3. Назва статті;
порядко- 4. Анотація мовою статті;
вий номер 5. Ключові слова мовою
випуску
статті
Бібліотечний ISSN,
1. УДК;
вісник; 2011, назва жур- 2. Автор(и);
№1
налу, рік і 3. Посада, науковий
порядко- ступінь автора;
вий номер 4. Назва статті;
випуску
5. Анотація, ключові
слова мовою статті;
6. Анотація, ключові
слова англ. мовою
Геоінформа- ISSN,
1. УДК відсутній;
тика; 2009,
назва жур- 2. Назва статті;
№3
налу, рік і 3. Імена авторів у складі
порядко- знаку охорони авторсьвий номер кого права;
випуску
4. Організація, де працює автор;
5. Анотація англ. мовою

Не відповідає 1. Резюме англ. мовою;
вимогам чинно- 2. Дата надходження
го стандарту
статті до редакції

Не відповідає 1. Дата надходження
вимогам чинно- статті до редакції;
го стандарту
2. Прізвище науковця,
який рекомендував статтю до публікації;
3. Ім’я автора, місце
роботи та адреса автора,
назва публікації, анотація та ключові слова
англ. мовою
Не відповідає 1. Дата надходження
вимогам чинно- статті до редакції;
го стандарту
2. Ім’я автора, назва публікації, реферат рос. та
англ. мовами
Відповідає
Немає дати надходження
вимогам чин- статті до редакції
них стандартів

Не відповідає 1. Ім’я автора, назва пубвимогам чинно- лікації, анотація мовою
го стандарту
публікації (укр. чи рос.);
2. Ім’я автора, назва публікації, анотація укр. чи
рос. мовами залежно від
мови. Немає дати надходження статті до
редакції публікації

9 Геологічний ISSN,
1. УДК;
Не відповідає
журнал; 2010, назва жур- 2. Ім’я автора;
вимогам чинно№2
налу, рік і 3. Назва статті;
го стандарту
порядко- 4. Рекомендовано…;
вий номер 5. Анотації (рос., англ.);
випуску
Анотації мовою статті
(українською) немає
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1. Дата надходження до
редакції;
2. Місце роботи та e-mail
авторів

Оформлення публікацій у наукових журналах і збірниках

Продовження таблиці
№ Назва журна- Колонтитул Елементи, розміщені
Пристатейний Елементи, розміщені після
з/п лу, проаналіперед основним текстом бібліографіч- основного тексту статті та
зований номер
статті
ний список
списку літератури
10 Геологія і геохімія горючих
копалин;
2010, № 3-4
(152-153)

ISSN,
назва журналу, рік і
порядковий номер
випуску

11 Геология и
полезные
ископаемые
Мирового
океана; 2009,
№4

ISSN,
назва журналу, рік і
порядковий номер
випуску

12 Геофизический журнал;
2011, № 3

ISSN,
назва журналу, рік і
порядковий номер
випуску

13 Економіка
промисловості; 2010,
№ 50.
Наприкінці
журналу
подано перелік у формі:
ім’я автора,
назва статті,
анотація та
ключові
слова укр.
мовою

Рік і
порядковий номер
випуску,
ISSN у
нижньому
колонтитулі лише на
окремих
сторінках
(3,72,81
тощо).
Відсутня
назва журналу

1. УДК;
2. Ім’я автора;
3. Назва статті;
4. Місце роботи авторів;
5. E-mail авторів;
6. Анотація мовою статті;
7. Ключові слова мовою
статті
1. УДК;
2. Авторський знак, імена
авторів;
3. Місце роботи авторів;
4. Назва статті;
5. Анотація мовою статті (переважно російською)
1. УДК;
2. Назва статті;
3. Авторський знак, імена
авторів;
4. Назва відповідальної
організації;
5. Дата надходження до
редакції;
6. Ким представлено
статтю (представлено
членом редколегії…);
7. Анотація укр. мовою;
8. Анотація англ. мовою.
Анотації мовою статті
(російською) немає
1. УДК відсутній;
2. Ім’я автора;
3. Назва статті; На першій сторінці публікації
під текстом як підрядкову примітку подають
інформацію про посаду
та місце роботи авторів у
складі авторського знака,
наприклад: © Горбанський Андрій Борисович – аспірант. Інститут
економіки промисловості НАН України,
Донецьк. Анотації мовою
статті (укр. чи рос.)
немає

Частково відповідає вимогам чинного
стандарту

1. Дата надходження до
редакції;
2. Ім’я авторів, назва
публікації та реферат;
англ. мовою

Не відповідає Резюме іншими мовами
вимогам чинно- (українською й англійго стандарту
ською). Немає дати надходження статті до
редакції

Не відповідає Немає дати надходження
вимогам чинно- статті до редакції
го стандарту

Не відповідає Немає дати надходження
вимогам чинно- статті до редакції
го стандарту
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Продовження таблиці
№ Назва журна- Колонтитул Елементи, розміщені
Пристатейний Елементи, розміщені після
з/п лу, проаналіперед основним текстом бібліографічний основного тексту статті та
зований номер
статті
список
списку літератури
14 Економіка та Назва журправо; 2010, налу, рік і
№3
порядковий номер
випуску;
Відсутній
ISSN

1. Ім’я автора;
2. УДК;
3. Науковий ступінь,
посада, місце роботи
автора;
4. Назва статті;
Анотація мовою статті
відсутня
15 Журнал орга- Назва жур- 1. УДК;
нічної та фар- налу, рік і 2. Назва статті;
мацевтичної порядко3. Ім’я автора;
хімії; 2007,
вий номер 4. Місце роботи автора;
т. 5, вип. 2
випуску;
5. Адреса автора, e-mail;
(18)
Відсутній
6. Ключові слова;
ISSN
7. Анотація мовою статті;
8. Назва, автор, анотація, ключові слова англ.
та рос. (укр.) мовами
(залежно від мови статті)

Відповідає
Дата надходження до
вимогам чин- редакції
ного стандарту

Не відповідає Дата надходження до
вимогам чинно- редакції
го стандарту

16 Искусственный интеллект; 2010,
№4

Назва журналу, рік і
порядковий номер
випуску;
Відсутній
ISSN

1. УДК;
Відповідає
2. Ім’я автора;
вимогам чин3. Місце роботи автора; ного стандарту
4. Назва статті;
5. Анотація мовою статті

18 Математичні
машини і
системи;
2010, № 2

ISSN, назва
журналу,
рік і порядковий
номер
випуску

1. УДК;
2. Ім’я автора;
3. Назва статті;
4. Анотація та ключові
слова англ. мовою;
5. Анотація та ключові
слова укр. мовою;
6. Анотація та ключові
слова рос. мовою

1. Ім’я автора, назва публікації, резюме англ.
мовою;
2. Ім’я автора, назва публікації, резюме укр.
мовою;
3. Дата надходження
статті до редакції
17 Інтродукція ISSN, назва 1. УДК;
Не відповідає 1. Інформація про наурослин; 2011, журналу,
2. Ім’я автора;
вимогам чинно- ковця, який рекоменду№1
рік і поряд- 3. Місце роботи авто- го стандарту
вав статтю для публікації;
ковий
рів;
2. Ім’я автора, місце
номер
4. Адреса авторів;
роботи й адреса автора,
випуску
5. Назва статті;
назва статті, резюме рос.
6. Анотація мовою статті
мовою;
3. Ім’я автора, місце
роботи й адреса автора,
назва статті, резюме
англ. мовою;
Немає дати надходження
статті до редакції
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Відповідає
Дата надходження статті
вимогам чин- до редакції
ного стандарту,
але є помилки

Оформлення публікацій у наукових журналах і збірниках

Продовження таблиці
№ Назва журназ/п лу, проаналізований номер
19 Мікробіологіч
ний журнал;
2011 т. 73,
№1

Колонтитул

Елементи, розміщені
перед основним текстом
статті
ISSN,
1. УДК;
назва жур- 2. Ім’я автора;
налу, рік,
3. Місце роботи автора;
том і
4. Адреса автора;
порядко- 5. Назва статті;
вий номер 6. Анотація мовою статті;
випуску
7. Ключові слова мовою
статті

Пристатейний
бібліографічний
список
Не відповідає
вимогам чинного стандарту

Елементи, розміщені після
основного тексту статті та
списку літератури
1. Автор, місце роботи,
назва статті, резюме,
ключові слова рос. або
укр. мовами;
2. Автор, місце роботи,
назва статті, резюме,
ключові слова англ.
мовою;
3. Список літератури;
4. Дата надходження до
редакції
1. УДК відсутній;
Списку л-ри
Ім’я автора, назва статті,
20 Мовознавст- ISSN,
немає, підряд- анотація, ключові слова
во; 2011, № 2 назва жур- 2. Ім’я автора;
налу, рік і 3. Назва статті;
кові примітки англ. мовою;
Немає дати надходження
оформлені за
порядко- 4. Анотація, ключові
старим станстатті до редакції
вий номер слова мовою статті
дартом
випуску
1. УДК;
Не відповідає 1. Дата надходження до
21 Морской гид- ISSN,
вимогам чинно- редакції;
рофизический назва жур- 2. Ім’я автора;
журнал; 2010, налу, рік і 3. Назва статті;
го стандарту
2. Резюме укр. мовою;
3. Резюме англ. мовою
№6
порядко- 4. Анотація мовою статті
вий номер
випуску
22 Народознавчі ISSN,
1. УДК відсутній;
Відповідає
1. Ім’я автора, назва
зошити; 2011, Назва жур- 2. Ім’я автора;
вимогам чин- публікації, анотація та
№ 2 (98)
налу, рік і 3. Назва статті;
ного стандарту ключові слова англ.
порядко- 4. Анотація та ключові
мовою;
вий номер слова мовою статті
2. Ім’я автора, назва
випуску
публікації, анотація та
ключові слова рос.
мовою;
Немає дати надходження
статті до редакції
23 Наука та наукознавство;
2011, № 1;
Наприкінці
журналу розміщено:
1) інформацію про авторів (посада,
електронна
адреса);
2) перелік
авторів, назв
статей та анотації англійською мовою

Назва журналу, рік і
порядковий номер
випуску
(укр. й англ.
мовами).
Відсутній
ISSN

1. УДК відсутній;
Не відповідає
2. Ім’я автора;
вимогам чинно3. Назва статті;
го стандарту
4. Анотація мовою статті

1. Дата надходження до
редакції;
2. Ім’я автора, назва
статті й анотація укр.
(рос.) мовами
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Продовження таблиці
№ Назва журна- Колонтитул Елементи, розміщені
Пристатейний Елементи, розміщені після
з/п лу, проаналіперед основним текстом бібліографічний основного тексту статті та
зований номер
статті
список
списку літератури
24 Онкологія;
2011, т. 13,
№ 1 (47)

Назва журналу, том,
порядковий номер
випуску,
рік.
Відсутній
ISSN

1. УДК відсутній;
2. Ім’я автора;
3. Назва статті;
4. Резюме та ключові
слова мовою статті

Не відповідає 1. Назва публікації, ім’я
вимогам чинно- автора, анотація та
го стандарту
ключові слова англ.
мовою;
2. Адреса автора для
переписки;
Немає дати надходження
статті до редакції

25 Полімерний Назва журжурнал; 2011, налу, рік,
№1
том і
порядковий номер
випуску;
Відсутній
ISSN

1. УДК;
Не відповідає
вимогам чинно2. Назва статті;
го стандарту
3. Ім’я автора;
4. Місце, адреса роботи
автора;
5. Анотація мовою статті;
6. Ключові слова мовою
статті

26 Радиофизика
и радиоастрономия; 2010,
т. 15, № 2

Назва журналу, рік,
том і
порядковий номер
випуску.
Відсутній
ISSN

1. УДК;
2. Назва статті;
3. Ім’я автора;
4. Місце роботи, адреса
та e-mail автора(ів);
5. Дата надходження
статті до редакції;
6. Анотація мовою статті

Назва публікації, ім’я
Відповідає
вимогам чин- автора, резюме укр. та
ного стандарту, англ. мовами
але є помилки

27 Регіональна
економіка;
2011, № 1

ISSN,
назва журналу, рік і
порядковий номер
випуску

1. УДК;
2. Ім’я автора;
3. Назва статті;
4. Анотація мовою статті

Відповідає
вимогам чинного стандарту,
але є помилки

28 Слово і час;
2011, № 5
(605)

Назва журналу, рік і
порядковий номер
випуску.
Відсутній
ISSN

29 Українська
мова; 2011,
№2
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1. УДК;
2. Ім’я автора;
3. Назва статті;
4. Анотація та ключові
слова мовою статті;
5. Автор, назва статті,
анотація та ключові
слова англ. мовою
ISSN,
1. УДК;
назва жур- 2. Ім’я автора;
налу, рік і 3. Назва статті;
порядко- 4. Анотація, ключові
вий номер слова; мовою статті
випуску

1. Дата надходження
статті до редакції;
2. Назва статті, автор,
місце й адреса роботи
автора, резюме, ключові
слова укр. мовою;
3. Назва, автор, місце й
адреса роботи автора,
резюме, ключові слова
англ. мовою

1. Автор, назва статті,
резюме рос. мовою;
2. Автор, назва статті,
резюме англ. мовою;
3. Дата надходження
статті до редакції

Не відповідає Дата надходження статті
вимогам чинно- до редакції
го стандарту

Не відповідає Ім’я автора, назва статті,
вимогам чинно- анотація, ключові слова
го стандарту
англ. мовою.
Немає дати надходження
статті до редакції

Оформлення публікацій у наукових журналах і збірниках

Продовження таблиці
№ Назва журна- Колонтитул
Елементи, розміщені
Пристатейний Елементи, розміщені після
з/п лу, проаналіперед основним текстом бібліографіч- основного тексту статті та
зований номер
статті
ний список
списку літератури
30 Український
географічний
журнал; 2009,
№2

Назва журналу, рік і
порядковий номер
випуску.
Відсутній
ISSN

1. УДК;
2. Ім’я автора;
3. Назва статті;
4. Автори, назва статті,
місце роботи автора,
анотація рос. мовою;
5. Автори, назва статті,
місце роботи автора,
анотація англ. мовою;
Анотації мовою статті
(українською) немає
31 Український Назва жур- 1. УДК відсутній;
налу, рік і 2. Ім’я автора;
історичний
журнал; 2010, порядко- 3. Назва статті;
№6
вий номер 4. Анотація мовою статті. Інформацію про наувипуску.
Відсутній ковий ступінь, посаду,
ISSN
місце роботи автора
подано у підрядковій
примітці

32 Філософська
думка; 2010,
№ 4; Є вимоги до авторів.
Наприкінці
журналу є
рубрика
"Absrtracts":
інформація
про авторів,
назва статті й
анотація
англ. мовою

ISSN,
1. УДК відсутній;
назва жур- 2. Ім’я автора;
налу, рік і 3. Назва статті
порядковий номер
випуску

33 Цитологія і
генетика;
2011, т. 45,
№3

ISSN,
назва журналу, рік і
порядковий номер
випуску

34 Functional
Materials;
2011, vol. 18,
№1

ISSN,
назва журналу, рік і
порядковий номер
випуску,
авторський
знак на організацію

Не відповідає Дата надходження статті
вимогам чин- до редакції
ного стандарту

Не відповідає
вимогам чинного стандарту.
Подано як
затекстові бібліографічні
посилання з
посиланням у
вигляді верхнього індексу
Не відповідає
вимогам чинного стандарту

Анотація англ. мовою.
Немає дати надходження
статті до редакції

Інформація про автора –
посада, сфера наукових
зацікавлень. Немає дати
надходження статті до
редакції

1. УДК;
Не відповідає 1. Ім’я автора, назва
2. Ім’я автора;
вимогам чин- статті й анотація англ.
3. Місце роботи, е-mail ного стандарту мовою.
авторів;
2. Ім’я автора, назва
4. Назва статті;
статті й анотація рос.
5. Анотація мовою статті
(укр.) мовами залежно
від мови статті.
3. Дата надходження
статті до редакції
1. УДК відсутній;
Не відповідає Назва, автори, анотація
2. Назва статті;
вимогам чин- укр. мовою
3. Ім’я автора;
ного стандарту
4. Місце роботи та адреса авторів;
5. Дата надходження до
редакції;
6. Анотація мовою статті;
7. Анотація рос. мовою
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Закінчення таблиці
№ Назва журна- Колонтитул Елементи, розміщені
Пристатейний Елементи, розміщені після
з/п лу, проаналіперед основним текстом бібліографічний основного тексту статті та
зований номер
статті
список
списку літератури
35 Semiconductor Physics,
Quantum
Electronics &
Optoelectronics; 2011,
vol. 14, № 1

Назва журналу, рік,
частина та
порядковий
номер
випуску,
номери
сторінок,
на яких
розміщено
статтю.
Відсутній
ISSN

1. УДК відсутній;
Не відповідає
2. Назва статті;
вимогам чинно3. Ім’я автора;
го стандарту
4. Місце роботи, е-mail
авторів;
5. Анотація та ключові
слова мовою статті;
6. Дата надходження
статті до редакції, дата
підготовки до публікації
та дата оприлюднення
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