ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ "ВІСНИКІВ Київського національного університету
імені Тараса Шевченка"
У "Вісник" слід подавати статті з матеріалами оригінальних наукових досліджень,
оглядові статті просимо надсилати до інших журналів.
Доводимо до відома редколегії "Вісника" та авторів, що для подання його до
видавництва слід дотримуватися перелічених нижче вимог.
1. Загальні вимоги
Супроводжувальні матеріали
До редколегії подаються два примірника тексту статті та електронна копія. На
другому екземплярі повинні бути підписи всіх авторів та контактні телефони.
Статті повинні супроводжуватись направленням наукового семінару кафедри (витяг
з протоколу засідання наукового семінару кафедри) та рецензією. Підписи на витязі та
рецензії повинні бути завірені.
–
2. Вимоги до тексту статті
2.1. Текст кожної статті слід подавати у вигляді файлу формату WinWord-97, у якому
не слід використовувати стильову розмітку.
2.2. Комп’ютерний набір тексту слід здійснювати за такими параметрами:
– шрифт – Arial, розмір 9;
– інтервал між рядками – одинарний;
– перед назвою і після назви статті та кожного її розділу має бути пропуск в один
рядок;
– відступ першого рядка кожного абзацу має дорівнювати 0,5 см;
– параметри сторінки 2,54 – 2,0 –1,8 – 1,8 – 0 – 1,7 – 1,7 (у порядку, зазначеному в
опції
/файл/параметри сторінки/ програма WinWord-97).
2.3. Обсяг статті не повинен перевищувати 4 сторінок (разом з назвою, анотацією,
формулами, таблицями, рисунками та списком літератури).
2.4. Матеріали статті подавати в такій послідовності:
– індекс УДК (для природничих факультетів), (Arial, 8 pt, Bold);
– перший ініціал, прізвище та вчений ступінь (якщо він є) або посада (у разі
відсутності вченого ступеня) кожного співавтора (між ініціалом і прізвищем ставити
нерозривний
інтервал; ця вимога поширюється й на прізвища, що наводитимуться в основному
тексті статті);
– назва статті (у 5–9 слів, адекватна до змісту статті, конкретна, без словосполучень
на зразок "Дослідження питання…", "Деякі питання…", "Проблеми…", Шляхи…"тощо);
- анотація (українською та англійською мовами, не більше 50 слів, із застосуванням
безособових конструкцій на зразок, "...досліджено генетичні мінливості…”,
“...отримано задовільні результати ...” (Arial, 8 pt, напівжирний курсив);
- ключові слова (укр. та англ.);
- основний повний текст статті (з таблицями та рисунками);
– список літератури (Arial, 7 pt, звичайний);
- дата надходження до редколегії, наприклад: надійшла до редколегії 09.11.05. (Arial,
7 pt, напівжирний, розрядка 1 пт, вирівняти по правому краю).
– Назва, автори, анотації, ключові слова – в одну колонку,
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Текст – в дві колонки, відстань між колонками 0,7 см, ширина колонок 8,35 см, з
роздільником.
– В кінці статті – назва та прізвища авторів англійською (для україномовних статей)
або українською (для англомовних статей) мовами.
2.5. Додаткові вимоги до тексту статті:
– кожну абревіатуру слід уводити в текст у дужках після першого згадування
відповідного повного словосполучення, і лише потім можна користуватися введеною
абревіатурою;
– джерела списку літератури подавати в тексті у квадратних дужках, наприклад [1],
[1; 6]; при цитуванні конкретні сторінки наводити після номера джерела,
наприклад: [1, с. 5]); якщо вводиться в тих самих квадратних дужках ще джерело,
то воно відокремлюється від попереднього джерела крапкою з комою (наприклад,
[4, с. 5; 8, с. 10–11]; не подавати в тексті розгорнутих посилань, таких як: (Іванов
А.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000. – С. 54);
– усі цитати подавати мовою "Вісника" (незалежно від мови оригіналу) й обов’язково
супроводжувати їх посиланнями на джерело та конкретну сторінку;
– не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках безпосередньо в
тексті;
– на всі таблиці й рисунки давати посилання в тексті статті;
– усі таблиці повинні мати заголовки (над таблицею, окремим абзацом тексту);
– усі рисунки мають супроводжуватися підписами (знизу від рисунка, окремим
абзацом; підпис не має бути елементом рисунка);
– формули у статтях набирати лише редактором формул Microsoft Equation чи
MathType Equation, шрифт основних символів Times New Roman, розмір 11;
– скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, мл, км, год, хв,с тощо),
а також скорочення млн, млрд писати без крапки;
– між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру величини слід
ставити нерозривний інтервал;
– термінологія статті має відповідати стандартам галузі науки та бути звірена зі
спеціальними словниками української мови.
–

3. Вимоги до рисунків
3.1. Робота зі сканованими зображеннями
- Підготовка сканованих зображень у графічних редакторах (напр., Adobe Photoshop):
сканувати зображення із роздільною здатністю 300 – 600 dpi (точок на дюйм), опція
настроюється безпосередньо в діалоговому вікні сканування;
у сканованому зображенні видалити всі текстові елементи рисунка;
"почистити" рисунок – забрати бруд у вигляді крапок, непотрібних штрихів тощо;
готове до роботи зображення зберігати у форматі *.jpg;
- Робота із підготовленими сканованими зображеннями в
а) у меню "Вставка" вибрати опцію "Об'єкт";
б) у вікні, що з'явилося, вибрати опцію "Рисунок Microsoft Word";
в) у новому документі, що з'явився, виконати операції вставки підготовленого
сканованого рисунка і додати за допомогою написів (“Вставка” напису або
інструмент панелі "Рисование") текстових елементів рисунка;
г) закрити рисунок.
3.2. При роботі із зображеннями у спеціалізованих редакторах не вставляти текстові
елементи рисунка у використовуваних редакторах, а зробити це в Microsoft Word.
3.3. Робота зі схемами, що зроблені за допомогою засобів панелі "Рисование"
Microsoft Word:
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- у меню “Вставка” вибрати опцію “Об’єкт”;
- - у вікні, що з’явилося, вибрати опцію “Рисунок Microsoft Word”;
- використовуючи панель "Рисование", створити необхідну схему;
- закрити рисунок.
Шрифт написів рисунка: Arial, розмір – 8, напівжирний.
Зображення, що не відповідають вищенаведеним вимогам,
мають бути замінені або вилучені
4. Вимоги до складання списку літератури
4.1. Джерела у списку літератури подавати за алфавітним порядком прізвищ перших
авторів.
4.2. Усі джерела мають бути пронумеровані, кожен номер у переліку посилань має
відповідати лише одному джерелу.
4.3. У вихідних даних монографій і збірників не вказувати назву видавництва та
загальну кількість сторінок (це факультативні елементи).
4.4. У списку літератури прізвища та ініціали авторів подавати курсивом, ініціали
ставити після прізвища.
4.5. Якщо літературне джерело має більше чотирьох авторів, то слід писати прізвища
трьох перших авторів після назви видання, наприклад: М.С.Іваненко, П.Т Петренко,
О.Р. Сидорова та ін.( див. додаток 1, приклад 6)
4.6. Літературні джерела, видані за редакцією певної особи, розташовувати в
алфавітному списку за назвою, наприклад: Зоологія : Підручник / За ред. І.В. Осауленка
(у цьому разі ініціали ставити перед прізвищем і не курсивити).
4.7. Для правильного оформлення списку посилань необхідно ретельно вивчити
додаток 1.
5. Застереження
5.1. Автор повинен уважно вичитати свою статтю після комп’ютерного складання та
поставити свій підпис на виправлений ним варіант коректури.
5.2. Кількість помилок на сторінку тексту поданого до Видавництва не повинна
перевищувати 5; статті, у яких кількість помилок більша від встановленої вище норми,
повертаються авторам.
5.3. Тексти, написані мовою, відмінною від мови "Вісника", не слід перекладати за
допомогою програм автоматичного перекладу, оскільки кількість помилок у такому разі
перевищуватиме норму, вказану в пункті 5.2, і виникатимуть численні викривлення
змісту статті.
5.4. Статті, що не відповідають даним Вимогам, повертаються авторам.
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ДОДАТОК 1
Приклади бібліографічного опису окремих видів документів
Книга одного автора:
Конверський А.Є. Логіка : Підручник. – К., 2000.
Книга двох авторів:
Горбаченко Т.Г., Піддубна С.М. Етно-конфесійна специфіка
християнської писемної культури / За ред. Т.Г. Горбаченко. – К., 2002.

становлення

Книга трьох авторів:
Лубський В.І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Історія світової релігієзнавчої думки :
Хрестоматія / За ред. B.I. Лубського. – К., 1999.
Книга чотирьох авторів:
Лубський В.І., Предко О.І., Горбаченко Т.Г., ПІддубна С.М. Психологія релігії : Навч.
посібник і хрестоматія. – К., 2002.
Книга без зазначення автора:
Історія русів / За ред. І. Драча. – К., 1991.
Contemporary american poetry / Ed. by A. Poulin. – Boston, 1985.
Книга п'яти і більше авторів:
Релігієзнавство: Підручник / В.І. Лубський, С.М. Бурлак, Л.Г. Вороновська та ін.; за ред.
B.I. Лубського, B.I. Теремка. – К., 2000.
Збірники матеріалів наукових конференцій:
Свобода віровизначення: Церква і держава в Україні: Матер. міжнар. наук. конф.,
Київ, 28–30 вер. 1994 p. – К., 1996.
Окремий том багатотомного видання:
Рильський М.Т. Зібрання творів: У 20 т. Т. 15: Мистецтвознавчі статті. – К., 1986.
Полный православный богословский энциклопедический словарь : В 2 т. – М., 1992. –
Т.1.
Andrea A. J., Overfield J.M. The human record: Sources of global history : In 2 vol. –
N.Y., 1990. – Vol. 1.
Опис розділу з книги:
Колодний A.M., Филипович Л.О. Релігія в контексті національного відродження України
// Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан. – К., 1996.
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Опис статей з енциклопедій:
Фарисей / П.В. Іванов, Д.К. Павлов // Библейская энциклопедия : В 3 т. – М., 1991. –
Т. 2.
Опис статей з наукових збірників:
Дьюрем К. Перспективи релігійної свободи в дзеркалі сучасних правових реалій //
Релігійна свобода. – 2000. – № 4.
Опис тез доповідей:
Казанова X. Моделі відокремлення церкви від держави у США та Західній Європі //
Свобода віровизначення. Церква і держава в Україні : Матер. міжнар. наук. конф., Київ,
1994. – К., 1996.
Опис статей із журналів:
Иванов С. Из жизни Потапова : Роман // Новый мир. – 1983. – № 7. – С. 6–20.
Oven R. Declaration of mental independence // Amer. Atheist. – 1991. – Vol. 33, № 6. – Р.
3–8.
Опис статей із газет:
Варна В. Опільська писанка: посаг на всі часи // Голос України. – 1992. – 11 вер.
Опис авторефератів
Чуйко В.Л. Реконструктивна рефлексія у філософії науки : Автореф. дис. ... д-ра філос.
наук. – К., 2001.
Опис архівних джерел
Звіт педтехнікумів України про стан навчальної роботи за 1927/28 pp. – ЦДАВО
України, ф. 166, оп. 7, спр. 304, арк. 1–47.
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ДОДАТОК 2
Формули
1. Формули необхідно вставляти в текст із редактора формул MathType 4.0 (Microsoft
Eq. 3.0), що постачається разом з Microsoft Office.
2. Шрифт та розмір формул див. нижче (настройки в MathType 4.0):
2.1.
Define Style:
text - Arial
function – Arial
variable – Arial, italic
L.C.Greek – symbol
UC.Greek – symbol
Vector-matrix – Arial, bold
Number –Arial
2.2.
Define Size:
Full – 9 pt
Subscript/Superscript – 7 pt
Sub-Subscript/Superscript – 6 pt
(Symbol –14 pt
Sub-Symbol – 9 pt
3. Розмітка символів у математичних формулах (стандарт. вимоги):
Літери латинського алфавіту, що позначають фізичні величини, подають
курсивом, літери грецької абетки – прямим шрифтом. Проте позначення деяких
величин подаються прямим шрифтом латинського алфавіту. До них, зокрема,
належать позначення:
 чисел подібності – Bi (Біо), Ku (Кирпичова), Pe (Пекле), Re (Рейнолдса) та ін.;
 тригонометричних, гіперболічних, обернених, колових, обернених гіперболічних
функцій;
 температури в кельвінах (К) або температури в градусах Цельсія (оС), Фаренгейта
(оF), Реомюра (оR);
 умовних математичних скорочень максимуму й мінімуму (max, min), значення
величин (opt), сталості величини (const, idem), знаків границь (Lim, lim), десяткових,
натуральних логарифмів з будь-якою основою (lg, ln, log) та ін.;
 хімічних елементів і сполук.

6

