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ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ У РЕДАКЦІЮ
(ПОДАНО ФРАГМЕНТ СТАТТІ, ЯКА ПРЕДСТАВЛЕНА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ)
UDC 667.021.1
P. BOJAR, M. MATUSZEWSKI, J. MUSIAŁ, M. STYP-REKOWSKI
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Polska

CONFOCAL LASER SCANNING MICROSCOPY
IN ESTIMATION OF SURFACE STATE
Abstract – This work presents the suitability of an OLYMPUS confocal laser scanning microscope LEXT OLS3100 for
assessing stereometry of interacting surfaces of components. Characteristics of the microscope have been provided by giving
basic technical data and measuring possibilities. The assessment of the shape of the surface geometrical structure has been
carried out based on a qualitative analysis using images of structures. The surface structures analysed underwent previous
tribological tests. The assessed images of a surface obtained with the use of a confocal laser scanning microscope originated from
scanning and simulation of topography. In addition, the image of a noninteracting structure (prior to tribological tests) has
been compared with images obtained from other devices enabling surface stereometry to be recorded in the form of images of
surfaces. The images of surface structures obtained with the use of a confocal laser scanning microscope have proved useful in
assessing surface shape and in the analysis of changes occurring during transformation of the surface layer.
Кeywords: control, laser scanning, microscope, structure of surface
П. БОЖАР, М. МАТУШЕВСКІЙ, Й. МУСІАЛ, М. СТИП-РЕКОВСКИ
Університет технологічно-природничий, м. Бидгожи, Польща

КОНФОКАЛЬНА ЛАЗЕРНА СКАНУЮЧА МІКРОСКОПІЯ
ДЛЯ ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОГО СТАНУ
В статті представлено доцільність використання конфокального лазерного скануючого мікроскопа OLYMPUS LEXT
OLS3100 для оцінки стереометрії поверхонь деталей. На основі якісного аналізу з використанням зображень структур проведено
дослідження геометрії поверхні після триботехнічних випробувань. Зображення поверхні конструкцій, отриманих за допомогою
конфокального лазерного скануючого мікроскопа дозволяють проводити комплексну оцінку форми поверхні і аналіз змін, що
відбуваються в процесі перетворення поверхневого шару.
Ключові слова: контроль, лазерне сканування, мікроскоп, структурі поверхні

Introduction
The tribological characteristics of interacting components of a machine are mostly determined by the
.....
Сharacteristics of a confocal laser scanning microscope
An OLYMPUS LEXT OLS3100 confocal laser scanning microscope, due to the use of advanced technological
.....
Fig. 1. SGS 3D images with various paths of friction obtained from a confocal laser scanning microscope by:
a) scanning (actual image), b) computer simulation (virtual image)

.....
Summary
Based on the conducted analyses, a confocal laser scanning microscope has been demonstrated in this study to
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ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ У РЕДАКЦІЮ
(ПОДАНО ФРАГМЕНТ СТАТТІ, ЯКА ПРЕДСТАВЛЕНА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)
УДК 675.023.25
О.В. СМАЧИЛО
Київський національний університет технологій та дизайну

МАТЕРІАЛОЗНАВЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХУТРОВИХ
ОВЧИН МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
В роботі визначався вплив процесу очищення та знежирення хутрових овчин на механічні та фізико
механічні показники шкірної тканини та волосяного покриву. В результаті аналізу отриманих експериментальних
даних обрано оптимальні співвідношення компонентів системи для очищення хутрових шкур, що використовуються
для лікування хворих.
Ключові слова: хутровий напівфабрикат, емульсійні системи, межа міцності, еластичність

O.V. SMACHYLO
Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine

MATERIALS CHARACTERISTICS OF MEDICAL SHEEPSKINS
Abstract  The aim of the research  to explore the possibility of using the emulsion systems of reverse type for cleaning
and degreasing of sheepskin. Comparison of methods of wool halffinished product processment and picking the most effective
method; development of sheepskin purification technology. Treatment of halffinished product and fur products and restore its
consumer properties is the most time consuming and problematic task.
Elongation of skin tissue, its flexibility is important during exploitation of medical sheepskins. Loss of elasticity is one of
the main causes of defects in the operation and in processing of products, as in this case the effect of any mechanical action on
the leather surface rupture ends last. The obtained data show that treatment with organic solvent affects the elasticity of skin
tissue, owing to removal of components of fat.
Thus, processing of fur in the emulsions have least effect on strength and deformation properties of the skin than in the
treatment with perchloroethylen.
Keywords: medical sheepskin, elongation, physical and mechanical properties

Вступ
Сучасною наукою доведено, що мало що може зрівнятися з цілющою силою хутра. В стародавні часи
люди чудово знали про корисний вплив натуральної шерсті на людський організм. Овчини використовували
для лікування застуди, при ревматичних болях у суглобах, пневмонії та інших хворобах.
....................
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Рис. 1. Використання хутрових овчин медичного призначення

Експериментальна частина
Для очищення та знежирення такого хутрового напівфабрикату ще досить активно використовують
перхлоретилен (ПХЕ). Емульсійні системи дозволяють поєднати переваги “сухого” знежирення
перхлоретиленом (легкість видалення жирових речовин) та позитивні якості “вологого” (видалення
водорозчинних забруднень). У зв’язку з цим для підвищення ефективності процесів знежирення та очищення
напівфабрикату є актуальним застосування водних емульсійних систем зворотного типу, що також дає
можливість використовувати існуюче обладнання [3, 4].
....................
навантаження, які виникають в процесі пошиття та експлуатації одягу. Кількісними характеристиками
міцності є межа міцності при розтягуванні зразків (σ) (табл. 1).
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Таблиця 1
Вплив виду обробки зразків овчини хутрової до σ1 та після σ2 експлуатації
№ п/п
Умови обробки
σ1
σ2
1
Без обробки
13,27
12,88
....................
Висновки
Аналіз сучасних тенденцій обробки хутрового напівфабрикату визначив необхідність створення і
впровадження нових ефективних технологій, здатних інтенсифікувати обробку і покращити якість готової
....................
ПХЕ та зворотних емульсіях при різному співвідношенні фаз, можна зробити наступні висновки: обробка
хутрових шкур у рідкому середовищі (чистий ПХЕ, емульсія ПХЕ/Н2О, розчин ПАР) погіршує її
характеристики міцності та деформації, обробка в емульсійних системах менше впливає на втрату міцності та
деформації, ніж обробка у чистому ПХЕ.
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Загальна частина
1. До опублікування у фаховому журналі "ВІСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"
приймаються наукові праці, що ніколи не друкувалися раніше, із зазначених нижче галузей:
- економіка, бухгалтерський облік, аудит;
- технічні науки, з напрямків:
1) машинознавство та обробка матеріалів в машинобудуванні;
2) радіотехніка, електроніка та телекомунікації;
3) технології харчової та легкої промисловості;
2. Мови написання рукопису статті:
- українська;
- російська;
- англійська.
3. Терміни прийому статей до друку та публікації:
Статті приймаються протягом року у поточному режимі. Формування випуску журналу відбувається
при накопиченні необхідного мінімального обсягу статей у 200 сторінок в сумі. Зазвичай час від подання до
друку складає до 2 місяців з дня отримання редакцією, за умов позитивної рецензії та відповідності оформлення
до чинних вимог.
В загальному, прийом статей йде у 2 періоди року:
1) від 4 січня до 30 червня (№1–№4);
2) від 1 вересня до 28 грудня (№5–№6).
4. Редакція приймає статті у електронному або паперовому варіанті згідно наведених нижче вимог з
усіма супровідними документами згідно п. 7 "Параметри файлу рукопису".
5. Рукопис статті подається до редакції у одній з наступних форм:
На звичайну пошту
1. Файл на дискеті (формат 3,5") чи CD-диску
2. Один примірник роздрукованої статті (дивіться
п. 7 чинних вимог);
3. Експертний висновок
4. Рецензія
5. Заява авторів
6. Відомості про авторів

На електронну пошту
1. Файл рукопису на електронну пошту редакції
2. Файл рукопису у форматі Adobe PDF або відсканована
кольорова копія
3. Експертний висновок (відсканована кольорова копія)
4. Рецензія (відсканована кольорова копія)
5. Заява авторів (відсканована кольорова копія)
6. Відомості про авторів (AUTORS.XLS)

6. Рукопис статті, підписаний авторами, супроводжується1:
- експертним висновком, написаною рецензентом – обов’язково для технічного напрямку;
- внутрішньою рецензією, підписаною співробітником ВУЗу – доктором наук або кандидатом
наук (тільки якщо немає доктора наук за відповідним напрямом2), де працює автор

ДЛЯ РЕЦЕНЗЕНТА ОБОВ’ЯЗКОВО МАЄ БУТИ ВКАЗАНО НАЗВУ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ПІДРОЗДІЛ (відділ та / або кафедра);
- заявою авторів про друкування рукопису статті відповідно до форми (файл AUTORS.XLS);
- відомостями про автора (авторів), з яким надалі редколегія буде підтримувати контакт щодо
публікації рукопису.

1

Всі супровідні матеріали, що вимагаються редакцією, представлені на сайті журналу за адресою

2

У випадку рецензії підписаною кандидатом наук, редакція залишає за собою право проведення рецензування статті у
стороннього рецензента
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Звертаємо увагу на те, що експертний висновок, внутрішня рецензія та заява надаються у друкованому
вигляді з підписами авторів або на електрону адресу як відскановані кольорові документи. Рукописи, що не
відповідають цій вимозі можуть бути повернені авторам.

Параметри файлу рукопису
7. Параметри файлу рукопису 1:
- кількість співавторів – не більше п’яти.
- об’єм рукопису повинен складати не менше 4 сторінок2, але не перевищувати 12 сторінок,
включаючи рисунки та таблиці;
- найменування файлу рекомендується давати у формі:
"прізвище 1-го автора" – "1–5 слів назви статті";
- рукопис повинен бути підготовлений за допомогою редактора Word for Windows® (версії 97,
2000, XP, 2003, 2007, 2010) або іншого сумісного редактора3 та поданий у вигляді ЄДИНОГО
файлу. Формат файлу4 – DOC або DOCX/DOCM; дозволяється використання формату RTF;
- статті створені у редакторі Word for Windows® версії 2007, 2010 (файли DOCX) НЕ ПОТРІБНО
зберігати як DOC (файли для редактора версії 2003).
УВАГА! При використанні сумісного редактору всі формули та інший графічний матеріал, що
міститься у статті має бути представлено у вигляді окремих цілісних графічних об’єктів
векторного формату, в якому текст представлено за допомогою кривих, або із застосуванням
об’єктів растрового формату із якістю не менше 200 dpi.
При поданні файлів форматів ODT / ODF (LibreOffice, OpenOffice, StarOffice format) або форматів
DOC/RTF створених у сумісних програмах, рукописи приймаються до друку, але редакція знімає з себе
відповідальність за якість відтворення оригінального вмісту рукопису статті у журналі НАВІТЬ за умов
наявності авторської копії статті у паперовому вигляді.

- рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок із вільним розміщенням нумерації в листі;
- файл НЕ ПОВИНЕН мати попередніх версій, заборони на редагування або доступу за паролем,
обмеження доступу за системою Microsoft Windows® Rights Management Services™ (RMS),
наявної та ще не прийнятої коректури у документа;5
- формат страницы – А4 (210  297), орієнтація сторінки – "книжная";
- поля: слева – 2,5 см; справа – 1,5 см; сверху – 2,5 см; снизу – 2,5 см; переплет – 0 см;
- інтервал меж рядками – 1,3 (має бути обраний пункт "множитель"); рукопис рекомендується
оформляти у вигляді повних сторінок А4 з одиничним інтервалом, але перед відправкою до
редакції встановіть інтервал 1,3;
БУДЬТЕ УВАЖНІ! Інтервал між рядками в журналі завжди є 1,0 (одинарний). Тому, розмір статті в журналі
завжди менший від поданого рукопису із інтервалом 1,3.

1

Всі назви пунктів відносяться до російськомовних версій редакторів Microsoft® Office Word for Windows® версій 97 / 2000
/ XP (2002) / 2003 (версії 8.0-11.0, відповідно).
2
Обсяг статті у 4 сторінки є мінімумом, при якому гарантується стаття в журналі обсягом не менше 3 сторінок із
інтервалом "1,0", що складає мінімальний обсяг статті згідно вимог ВАК України. Інтервал "1,3" необхідний при
корегуванні паперового варіанту статті та взятий за основу при розрахунку вартості друку однієї сторінки рукопису !
3
До сумісних програм електронного документообігу відносяться – Microsoft ® Office Word 2007/2010 (версія 12.0, 13.0),
StarOffice 5/6 версій, OpenOffice не нижче 2.0 (рекомендовано не нижче 3.0), Abiword 1.0.5, Easy Office, Hieroglyph, а
також інші програми поза цим списком, що створюють файли, сумісні з Microsoft® Office Word for Windows® версій 97 /
2000 / XP (2002) / 2003 (версії 8.0-11.0, відповідно).
4
Під терміном "формат файлу" приймається спосіб представлення його внутрішньої структури. Термін "формат файлу" не
визначається розширенням імені файлу, а обумовлений результатом роботи відповідної програми.
5
При блокуванні доступу до документа паролем, редакція залишає за собою право відмовити у опубліковуванні рукопису
без повернення оплати.
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- інтервал між абзацами "перед", "после" – 0 пт;
- відступи "слева", "справа" – 0 пт;
- відступ першої строчки – 1,27 см (допускається "1,25 см" для редактора Word версій XP / 2003 /
2007 / 2010);
- рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт; положення об’єкту –
"в тексте"; неінформативні складові рисунку, такі як пустий простір навколо, мають бути
видалені;
- рисунки, створені у вбудованому у редакторі Word редакторі рисунків, слід подавати як
згруповані об’єкти; положення об’єкту – "в тексте";
- рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розташовані
після того абзацу, в якому на них робиться перше посилання в тексті.
Не дозволяється:
‐ подання рисунків, таблиць чи інших додаткових матеріалів у вигляді окремих файлів;
‐ розміщення будь‐якого матеріалу, що відноситься до статті, після розділу "Література";
‐ вставка об’єктів у документ у вигляді зв’язку із зовнішнім документом.
Нехтування цими вимогами подання інформації
сповільнює підготовку до включення Вашої статті в черговий журнал

8. Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою (приклад оформлення
рукопису статті наведено у кінці чинних вимог):

ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ/РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ:
- ІНДЕКС УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.), що починається зі
абревіатури "УДК ";
- ІНІЦІАЛИ ТА ПРІЗВИЩЕ АВТОРА (АВТОРІВ) мовою статті великими літерами у
верхньому правому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.). Порядок подання: ініціали,
прізвище;
- НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ, де працює автор – повністю справа (Times New Roman, 8 пт.);
В заголовку статті не потрібно вказувати наукове звання автора(ів), а також ким працює автор(и), також
не потрібно вказувати назву факультету або кафедри, де працює автор (або автори) та іншу інформацію крім назви
ВУЗу. Контактна інформація має бути приведена у окремому файлі. Назва організації – лише назва ВНЗ або установи.
Якщо з назви місця роботи не зрозуміло назву міста, то назва міста має бути також вказана явно.
Наприклад:
Хмельницький національний університет (без "м. Хмельницький");
Херсонський національний технічний університет (без "м. Херсон");
але
Українська інженерно‐педагогічна академія, м. Харків.

- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);
- НАЗВА СТАТТІ великими літерами, по центру (Times New Roman, 12 пт., жирний); назва
статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не
ставиться;
- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);
- АНОТАЦІЯ об’ємом від 2 до 8 рядків машинописного тексту одним абзацом.
- ПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ СЛІВ, що починається з слів: "Ключові слова:" ("Ключевые слова:")
(Times New Roman, 9 пт.); загальна кількість ключових слів – від двох;
- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);
- ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ ТА ПРІЗВИЩЕ АВТОРА (АВТОРІВ) АНГЛІЙСЬКОЮ мовою
великими літерами у верхньому правому кутку листа (Times New Roman, 9 пт.). Порядок
подання: ім’я, по-батькові, прізвище;
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- НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ мовою – повністю, справа (Times New Roman, 8 пт.);
- пустий рядок (Times New Roman, 8 пт.);
- НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ мовою великими літерами, по центру (Times New Roman, 9
пт., жирний); назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка
в кінці назви не ставиться;
- пустий рядок (Times New Roman, 8 пт.);
- АНОТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ мовою (Times New Roman, 8 пт.). Анотація відділяється ключовим
словом "Abstract – ".
Необхідно мати на увазі, що анотації (реферати, авторські резюме) англійською мовою в виданні є для
іноземних учених і фахівців основним і, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті і викладені в ній
результати досліджень. Зарубіжні фахівці з анотації оцінюють публікацію, визначають свій інтерес до роботи
ученого, можуть використовувати її в своїй публікації і зробити на неї посилання, відкрити дискусію з автором,
запитати повний текст і так далі. Аналогічно можна сказати і про анотації до статей, опублікованих англійською
мовою. Але навіть у вимогах зарубіжних видавництв до статей англійською мовою указується на об'єм анотації у
розмірі 100250 слів. Тому одним з перевірених варіантів анотації є коротке повторення в ній структури статті, що
включає введення, цілі і завдання, методи, результати, висновок. Такий спосіб складання анотацій набув поширення
і в зарубіжних журналах. Як допомога для написання анотацій (рефератів) можна рекомендувати, принаймні, два
варіанти правив. Один варіант ‐ російський ГОСТ 7.9‐95, розроблені фахівцями ВІНІТІ. Другий варіант ‐ рекомендації
до написання анотацій для англомовних статей, що подаються в журнали видавництва Emerald1 (Великобританія).

Найбільш рекомендується наступна структура анотації. Анотація має складатись з 3-х абзаців:
мета статті
1-2 рядки
короткий опис виконаної роботи
5-8 рядків
висновки по роботі
1-2 рядки
- ПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ СЛІВ, АНГЛІЙСЬКОЮ мовою (Times New Roman, 8 пт.), що
починається з слів: "Keywords: "; загальна кількість ключових слів – від двох;
- пустий рядок (Times New Roman, 8 пт.);
- ОСНОВНИЙ РОЗДІЛ (Times New Roman, 10 пт.) – бажано розподіляти на підрозділи;
Будьте уважні!
Відповідно до рішення ВАК України №7‐05/1 від 15.01.2003р, структура статті має містити
наступні елементи:
1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями;
2) аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор;
3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
4) формулювання цілей статті (постановка завдання);
5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

- ВИСНОВКИ відповідно до статті (Times New Roman, 10 пт.), потрібно виділяти словом
"Висновки";
- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);
- слово "Література" (рос. "Литература") по центру (Times New Roman, 10 пт., жирний), інші
слова на кшталт "Джерела інформації" або "Перелік літератури" чи інші
НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ;
- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);
- перелік літератури (Times New Roman, 10 пт.); детальну інформація щодо оформлення
літератури дивіться у п. 14 цих вимог, зразки оформлення – сторінка Ошибка! Закладка не
определена.;

1

http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm
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перелік літератури є останнім в рукопису статті і його необхідно оформити відповідно до чинних
вимог з оформлення літератури; рекомендована послідовність пунктів літератури – за порядком
звертання у статті (приклади оформлення літератури наведені далі за текстом); один пункт
літератури відповідає назві лише однієї книги (статті або ін.).
Перелік літератури має містити до 35 пунктів літературних посилань включно та займати не
більше 2‐х повних сторінок. Розміщення більшого об’єму посилань лише з попереднього дозволу
редакції. Список літератури наводиться відповідно до порядку звернення за текстом на мові оригіналу.
- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);
- Слово " Рецензія/Peer review : " та вказується дата рецензування (Times New Roman, 8 пт.);
- Слово " Надрукована/Printed : " - дату вказує редакція після проходження внутрішньої процедури
рецензування (Times New Roman, 8 пт.);;
- Слово "Рецензент: " та вказується прізвище рецензента від організації, де працює автор статті;

ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:
- ІНДЕКС УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.), що починається зі
слів "UDC ";
- ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ ТА ПРІЗВИЩЕ АВТОРА(АВТОРІВ) великими літерами у верхньому
правому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.). Порядок подання: ім’я, по-батькові, прізвище;
- НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ – повністю, справа (Times New Roman, 8 пт.);
- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);
- НАЗВА СТАТТІ великими літерами, по центру (Times New Roman, 12 пт., жирний); назва
статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не
ставиться;
- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);
- АНОТАЦІЯ. Анотація відділяється заголовком "Abstract - ". Вимоги до оформлення анотації
дивіться на сторінці 8.
- ПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ СЛІВ, що починається з слів: "Keywords: " (Times New Roman, 9 пт.);
загальна кількість ключових слів – від двох;
- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);
- ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ ТА ПРІЗВИЩЕ АВТОРА (АВТОРІВ) РОСІЙСЬКОЮ/УКРАЇНСЬКОЮ
МОВОЮ великими літерами у верхньому правому кутку листа (Times New Roman, 9 пт.).
Порядок подання: ім’я, по-батькові, прізвище;
- НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ РОСІЙСЬКОЮ/УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ – повністю, справа (Times
New Roman, 8 пт.);
- НАЗВА СТАТТІ РОСІЙСЬКОЮ/УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ великими літерами, по центру
(Times New Roman, 9 пт., жирний); назва статті подається без використання
вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не ставиться;
- АНОТАЦІЯ РОСІЙСЬКОЮ/УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ повністю ідентична до анотації
англійською мовою.
- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);
- ОСНОВНИЙ РОЗДІЛ (Times New Roman, 10 пт.) – бажано розподіляти на підрозділи;
структура статті аналогічна до структури статті українською / російською мовами згідно рішення
ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003р.
- висновки відповідно до статті (Times New Roman, 10 пт.);
- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);
- слово "References" по центру (Times New Roman, 10 пт., жирний), інші слова не допускаються;
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- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);
- перелік літератури (Times New Roman, 10 пт.). В цьому розділі наводиться література із
застосуванням тільки латинських літер (кириличні букви тільки у транслітерації. Детальна
інформація на сторінці 17 цих вимог).
- пустий рядок (Times New Roman, 8 пт.);
- Слово " Рецензія/Peer review : " та вказується дата рецензування (Times New Roman, 8 пт.);
- Слово " Надрукована/Printed : " - дату вказує редакція після проходження внутрішньої процедури
рецензування (Times New Roman, 8 пт.);;
- Слово "Рецензент: " та вказується прізвище рецензента від організації, де працює автор статті;

Параметри тексту в рукописі
9. Фізичні величини у статті повинні подаватися в одиницях системи СІ.
10. Для текстового матеріалу використовується теперішній час дієслів, за виключенням посилання на
попередні роботи.
11. Для набору статті слід використовувати таки елементи:
• назви таблиць – Times New Roman, шрифт, 10 пт., жирний, перша строчка з відступом 0 пт. Таблиця
по можливості розташовується по всій ширині сторінки (16,5 см). Приклад:
Таблиця 4
№
1

Варіанти апретів – антипіренів
Найменування кремнійорганічного з'єднання
Тетраетоксісилан

• підпис під рисунками – Times New Roman, 8 пт., жирний, перша строчка з відступом 0 пт.
Рисунок розміщується по середині сторінки. Підпис під рисунками виду: "Рис. {порядковий номер}.
{Текст підпису рисунка}". Нумерація рисунків – наскрізна.
Звернення до рисунку у тексті – "... показано на рис. {номер} ...". Всі написи на самому рисунку
повинні бути не менше 6 пт. Не допускається нумерація у вигляді "рис. {номер розділу}. {порядковий номер}".
Приклад:

А

Б

f

Рис. 3. Зв’язок між А, Б та f

• формули розташовують по центру; нумерацію формул - по правому краю. Порядок перерахування
змінних формули – за порядком їх появи у формулі зліва направо, зверху вниз. Наприклад:

  Nk
де

cos(2  l   )
j  Q  i

,

(7)

 – ... ;
N k – ... ;
...

i – .
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Для набору формул використовувати
Word 2007/2010), застосовуючи такі параметри:
Стилі:
Times New Roman, звичайний
Times New Roman, курсив
Times New Roman, жирний
Symbol
Symbol,

редактор формул Microsoft Equation 3.01 або MathType (для

- Текст, Функция, Числа;
- Переменная;
- Матрица-вектор;
- Символ.
- Стр. греческие, Пр. греческие.

Розміри:
Обычный - 10 пт.; Крупный индекс - 9 пт.; Мелкий индекс - 7 пт.;
Крупный символ - 16 пт.; Мелкий символ - 12 пт.

Всі символи у тексті повинні бути створені за допомогою редактора формул починаючи з одного символу.
Не дозволяється вставка символів з інших шрифтів крім Times New Roman, Arial, Courier / Courier New, Verdana.
Використання символів інших шрифтів, а особливо не TrueType2 шрифтів, може призвести до
невідповідності відображення символів між авторськім варіантом статті та редакційним. В цьому випадку за
точність друку статті редакція відповідальності також не несе !

Для набору фрагментів тексту, у якому розташування букв повинно бути пропорційним між собою
(наприклад, фрагмент програми, файл налаштування), дозволяється використання шрифтів Courier New
(Courier). Наприклад:
void Error(char *message)
{
printf("\n%s\n", message);
exit(EXIT_FAILURE);
}

12. Лише у випадку зв’язаних рукописів статей, що складаються з декількох фрагментів-повідомлень, у
назві яких явно вказано "{Назва статті}. Повідомлення №{номер повідомлення}" допускається продовження
нумерації рисунків, таблиць та формул.
13. Часові проміжки (наприклад, століття), що передаються римським числами ("І", "V", "X", "L", "M")
записуються латинськими великими буквами. Не дозволяється використання інших, схожих знаків, таких
як "У" (замість "V") або "1" (замість "І"). Інтервал у кілька років записується із використанням скорочення
"рр.". Наприклад: "1990-1996 рр.", а не "1990-96 р.р.".
14. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно за порядком
звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, наприклад: "... відомо з [4, 5].
…" або "… розглянуто у [4, с.203; 5, с.44] …".
Не дозволяється встановлення зносок знизу тексту із літературними джерелами. Всі літературні
джерела вказуються у розділі "Література". Не допускається посилання на літературні джерела із відсутніми
будьякими наступними елементами:
‐ місто друку;
‐ рік друку;
‐ видавництво;
‐ об’єм друку (або номера сторінок, на яки посилається автор);
Не допускається під одним номером у переліку розміщувати дві або більше назв літературних посилань.

1
Відноситься лише для редакторів Microsoft Word.
Увага! Редактор формул MathType є комерційним продуктом, що не відноситься до стандартного складу редактора
Microsoft Word for Windows та володіє власним набором шрифтів, яки не входять у перелік шрифтів системи.
2
Інформацію про відповідність використаного шрифту можна знайти у пункті меню Формат/Шрифт редактора Word for
Windows™. Зверніться до розділу "шрифты TrueType" у "Словарь терминов" загальної довідки Windows ® XP/Vista/7
при необхідності.
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Друк та розміщення рукопису
15. До друку у виданні "Вісник Хмельницького національного університету" (Серії: Технічні науки,
Економічні науки) приймаються рукописи, що мають рецензію, оформлені згідно вимог та за умови наявності
електронної версії рукопису. Редакція залишає за собою право прийняття рукопису до розгляду, що не
відповідає незначній частині вимог – за умови попередньої домовленості із редакцією та наступним
коригуванням рукопису. Робота, що не відповідає вищезазначеним вимогам, буде повернена секретарем
редколегії.
16. Поданий до редакції рукопис проходить процедуру анонімного рецензування за схемою "анонімний
автор – анонімний рецензент" також відомою як "double blind peer review". Стаття приймається до рецензування
за умови наявності відкритої рецензії від доктора наук або провідного кандидата наук за профілем статті з місця
роботи автора. Рішення про остаточний допуск до друку приймає відповідальний секретар видання на основі
наданих відкритої рецензії та анонімної рецензії.
17. Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, а також матеріалів, у достовірності
яких виникає сумнів. Відповідальність за представлені відомості у рукописі статті несе автор (автори). Редакція
може не погоджуватись із представленим матеріалом.
18. Робота, що містить більше 10 (десяти) помилок на сторінку буде повернута на доопрацювання
авторам. У разі відмови коригувати помилки – стаття не розміщується у журналі, гроші за друк не повертаються.
Матеріали рукопису переносяться на наступний номер після коригування рукопису автором.
19. До тексту рукопису без узгодження з автором (або авторами) можуть бути внесені редакційні
правки, що не змінюють представлені числові значення або формульні залежності. Автор (або автори) може
бути ознайомлений з коректурою рукопису. Зміна верстки автором, за виключенням виправлення помилок, не
допускається. Виправлену та підписану коректуру слід повернути до редакції на протязі двох днів після її
отримання. Після отримання матеріалів від автора (або авторів) редакція веде переписку виключно
електронною поштою. У разі виникнення затримок у відповіді від автора або авторів редакція може перенести
розміщення статті на наступний номер видання.
20. Згідно Закону України "Про авторське право і суміжні права" № 3792-12 (Редакція від 05.12.2012,
підстава 5460-17) за автором зберігаються всі немайнові права на твір із забезпеченням вказування авторства твору.
Редакція журналу "Вісник Хмельницького національного університету" згідно статті 22 Закону України "Про
авторське право і суміжні права" № 3792-12 виконує передачу примірника твору бібліотеками та архівами України
та інших країн, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за умов
використання отриманих матеріалів від редакції у освітній діяльності із збереженням авторства. Передача матеріалів
виконується із забезпеченням принципів відкритого та безкоштовного доступу до переданих матеріалів (open access).
Автор передає у безкоштовне та не ексклюзивне використання редакцією матеріалів із збереженням тільки
авторських прав на рукопис без обмеження терміну такої передачі. Фактом розміщення матеріалів у журналі "Вісник
Хмельницького національного університету", автор надає редакції журналу право розміщати матеріали у мережі
Інтернет та надає право доступу до цих матеріалів користувачам незалежно від їх місця проживання.
21. Редакція журналу залишає за собою право на розповсюдження у електронній або паперовій формах
журналу "Вісник Хмельницького національного університету" (Серії: Технічні науки, Економічні науки,
Загальне видання), "Вісних технологічного університету Поділля", та/або іншої інформації, підготовленою
редакцією, або сторонніми редакціями, що дію від імені редакції, цілком або лише окремих статей або їх
фрагментів, що вже опубліковані без повідомлення про ці дії авторів статей із збереженням їх авторських прав
згідно до Законів України "Про інформацію" № 2657-12 (редакція від 09.06.2004 р.) та "Про науково-технічну
інформацію" № 3322-12 (редакція від 06.01.2004 р.).
22. При поданні статті у видання "Вісник Хмельницького національного університету" (Серії: Технічні
науки, Економічні науки), автор погоджується та надає право редакції включити поданий рукопис додатково на
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безоплатній основі у видання "Вісник Хмельницького національного університету" (Загальне видання) із
зміною текстової частини. Редакція за рекомендацією
23. Розповсюдження документів по території Світу (WORLD-WIDE) виконується за ліцензією Creative
Commons за наступними атрибутами – "Із зазначенням авторства - Некомерційна 3.0 Неадаптована"
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.uk).

24. За друк авторам не виплачується авторський гонорар. Друковані матеріали та електронні носії не
повертаються.
25. Прийняті статті після друку журналу розміщуються у мережі Інтернет:
– на сайті національної бібліотеки ім. Вернадського за адресою:
Економічні науки - http://nbuv.gov.ua/j-tit/Vchnu_ekon
Технічні науки - http://nbuv.gov.ua/j-tit/Vchnu_tekh
На сайті бібліотеки Хмельницького національного університету:
http://lib.khnu.km.ua/visnyk_tup.htm
На сайті журналу "Вісник Хмельницького національного університету"
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/zmisthtme.htm та http://journals.khnu.km.ua/vestnik/zmisthtmt.htm
26. Вимоги з оформлення рукопису набувають чинності через 28 днів після їх опублікування на сайті
журналу http://journals.khnu.km.ua, http://vestnik.ho.com.ua (дата опублікування вказана у нижньому
колонтитулі цих вимог).

Посилання на літературні джерела, розміщені у журналі

"Вісник Хмельницького національного університету"
в латинській транскрипції

А.Б. Автор1 , В.Г. Автор2, Д.Е. Автор3 (перераховуються всі автори). Назва
статті латиницею (або транслітерацією). Khmelnytskyi. Visnyk
Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Technical sciences
(Economics). Khmelnitsky. 2013. Volume 176. Issue 1. Part 1. pp. 7‐10.
VOLUME  порядковий номер журналу,
ISSUE  номер видання,
PART  номер тому (тільки для економічних наук),
pp.  сторінки

Шановні автори! правильне оформлення літературних джерел є основа Вашого
наукового рейтингу, рейтингу ВУЗу, а також рейтингу ваших
колег.
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ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ,
ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ,
ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ1
БЮЛЕТЕНЬ ВАК УКРАЇНИ, №3, 2008. СТОРІНКИ 913
ХарактерисПриклад оформлення
тика джерела
Книги :
1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо,
Один автор
2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV – V ст. ; № 14).
2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та
дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. –
(Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАМ України ; т. 59).
3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К. : Асамблея діл. кіл : Інт соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України ; т. 1).
4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196, [1] с. –
(Першотвір).
Два автори
1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх.
док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового
щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. :
Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до
складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю ; вип. 11).
3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч [для
студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с.
Три автори
1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование : как предотвратить завтрашний кризис
сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с
англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.
Чотири
1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В.,
автори
Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність",
2006. – 106с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф. – техн.
навч. закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006.
– 478, [1] с. – (ПТО : Професійно-технічна освіта).
П’ять і більше 1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г.
авторів
С. Никифорова. – [3-е изд.]. – X. : Гуманитар, центр, 2007. – 510с.
2. Формування здорового способу життя молоді : навч. – метод, посіб. для працівників соц. служб
для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. :
Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115с. – (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у
14 кн., кн. 13).
Без автора
1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т,
2007. – 119с, – (Грані світу).
2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В.
О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с.
3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX –
початку XX століття : [антологія / упоряд. : Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1]
с. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук, ред. Каліущенко
В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с.
Препринти
1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами
источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем
электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – X. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН
Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ. – техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).
2. Панасюк М. 1. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гаммаметодами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б, М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС
НАМ України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).
Депоновані
1. Социологическое исследование малых групп населения / В.И.Иванов [и др.] ; М-во
наукові праці
образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 1 10 с. – Деп. в ВИНИТИ
13.06.02, № 145432.
2. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский,
Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.
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Багатотомний 1. Історія Національної академії наук України, 1941 – 1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. :
документ
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 – . – (Джерела з історії науки в Україні).
Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573, [1] с.
2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред.
Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005 – . – (Серия "Нормативная база
предприятия").
Т. 1. – 2005. – 277с.
3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. –
Одесса : Астропринт, 2006 – . – (Сочинения : в 8 кн. /А. Дарова ; кн. 4).
4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – X. :
Право, 2002– . –
Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.
5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006 – . – (Науководокументальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов, редкол. : Тронько П. Т.
(голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол. : Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.
6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. 4.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю.
Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 125с.
Матеріали
1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу :
конференцій,
матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"],
з’їздів
(Харків, 11 – 13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева.
– X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. – 167 с.
2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік, міжвуз. наук. –
практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с.
3. Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, ЗО червня 2000 р. інформ. бюл. – К. : Асоц.
укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип. : 10 років АУБ).
4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6 – 9 черв.
2000 p., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – К. : HAH України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С.
559– 956, XIII, [2] с. – (Ресурс 2000).
5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук, праць / наук. ред. В. І.
Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с.
6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук. –
практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та
ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452с.
Словники
1. Географія : словник-довідник / [авт. – уклад. Ципін В. Л.]. – X. : Халімон, 2006. – 175, [1] с.
2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ, термінів і понять з орг. навч.
процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.
3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.
4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред. – упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. :
К.І.С., 2006. – 138 с.
Атласи
1. Україна : екол. – геогр. атлас : присвяч. всесвіт, дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з
рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол. : С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч.
продукт, сил України НАН України [та ін.]. – / [наук, редкол. : С. С. Куруленко та ін.]. – К. : Варта,
2006. – 217, [1] с.
2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що
беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / 0. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. 0.
Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир, та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. –
218 с.
3. Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – X. : Ранок, 2005. – 96 с.
Законодавчі 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада
та нормативні
України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).
документи
2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов, ред. В. М. Заболотько. – К.
: МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові
документи).
3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і
трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501 : 2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ :
М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго
України. Інструкція).
Каталоги
1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред.
Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006 – . – (Серия "Нормативная база
предприятия"). Т. 5. – 2007. – 264 с. Т. 6. – 2007. – 277с.
2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт. – упоряд. М. Зобків та
ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.
3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с. 4. Горницкая И.
П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк :
Лебедь, 2005. – 228 с.
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Стандарти
1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000 : 2004,
IDT) : ДСТУ ISO 7000 : 2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України,
2006. – IV, 231 с. – (Національний стандарт України).
2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1 : 2004 – ДСТУ ISO 6107-9 : 2004. – [Чинний від
2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти
України).
3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного
устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020 :
1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020 : 2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К. : Держспоживстандарт
України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).
Авторе1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких
ферати
гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08
дисертацій
"Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.
2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки
прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. технології" /
Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20с.
Частина
1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в
книги,
наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного
періодичного,
виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38.
продовжу2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень /
ваного
Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.
видання
3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных
технологий / Ю. P. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та
інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61.
4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія
та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14.
5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г.
1. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007.
– № 1. – С. 25–29.
6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та
банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20.
7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до
Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. –
С. 245–291.
8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии
взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние
использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч. – техн.
конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – X., 2007. – С. 33.
9. Чорний Д. Міське самоврядування : тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По
лівий бік Дніпра : проблеми модернізації міст України : (кінець XIX– початок XX ст. / Д. М.
Чорний. – X., 2007. – Розд. 3. – С. 137– 202.
Електронні
1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для
ресурси
студ. мед. вузів III – IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80
Міп / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон, опт.
диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS
Word 97-2000. – Назва з контейнера.
2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним
станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису
населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во
"Інфодиск", 2004. – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис
населення, 2001). – Систем, вимоги : Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows
98/2000/NT/XP. – Назва з титул, екрану.
3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та
освіті (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О.
Чекмарьов,
А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до
журн. : http : //www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.
Бібліографічні 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у
показчики
спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році /
О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.
2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику
Конституційного Суду України за 1997 – 2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів
: Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія : Бібліографічні довідники ; вип. 2).
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Дисертації
1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис.... доктора фіз, -мат. наук : 01.03.02 /
Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.
Авторські
1. А. с. 1007970 СССР, MKM3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей
свідоцтва
типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл.
30.03.83, Бюл. № 12.
Патенти
1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее
устройство / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч. – исслед. ин-т
связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Примітки:
1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Система стандартів з
інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги
та правила складання".
2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному
описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять
бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа, їх наводять у будь-якому описі.
3. Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення
знаків граматичної і приписаної пунктуації.
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