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ПРАВИЛА ПОДАЧИ РУКОПИСЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В 
СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ ОНМА «СУДОВОЖДЕНИЕ» 

Перед подачей статьи, необходимо подать в редакцию тезисы с основным 
содержанием статьи, для того чтобы проверить ее соответствие тематике сбор-
ника. 

 
После утвердительного ответа редакции, для опубликования статьи в 

сборнике необходимо представить: 

- статью в электронном виде в формате МS Word (файл с расширением 
*.doc, *.docx), выполненную по предоставленному в редакции электрон-
ному шаблону, который можно загрузить по ссылке на сайте. 

- распечатанную статью и реферат на русском или украинском и обяза-
тельно английском языках. Следует иметь ввиду, что электронный и 
напечатанный материал должны быть полностью идентичны. 

- две рецензии установленного образца, который можно загрузить по 
ссылке на сайте, от специалистов с научными степенями по профилю 
статьи; 

- авторскую справку, если автор подает рукопись в редколлегию впервые, 
с указанием места работы, должности, ученых степеней и званий, кон-
тактной информации (e-mail - обязательно!, мобильный телефон, рабо-
чий телефон). 

Решение о последующей обработке статьи принимает редакционная колле-
гия на основании выводов рецензентов о ее научном и практическом значении. 
Далее статья проходит процедуру рецензирования и, при наличии замечаний, 
отправляется автору на исправление. 

В сборнике не может быть более двух статей с участием единого авто-
ра (что не включает со-авторство). 

Материалы и документы, которые не полностью оформлены или не соот-
ветствуют требованиям настоящих правил, не рассматриваются и не публи-
куются.  

Стандартный объем статьи не должен превышать 10 страниц формата А4; 
исключения допустимы на усмотрение редакции. 

Редакция имеет право перенести издание статьи в следующий номер сбор-
ника, если объем поданных уже публикаций слишком велик, либо если статья c 
финальными правками подана позднее, чем за 30 дней до планируемой даты 
выпуска текущего номера сборника. 

Учитывая Постановление от 15.01.2003 г. № 7-05/1 "О повышении требо-
ваний к специальным изданиям, внесенным в перечень ВАК Украины" Прези-
диума высшей аттестационной комиссии Украины, каждая публикация должна 
иметь следующую рубрикацию: 
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- Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 
практическими задачами. 

- Анализ последних достижений и публикаций, в которых начато решение 
данной проблемы и выделение нерешенных ранее частей общей пробле-
мы. 

- Формулирование целей статьи (постановка задачи). 
- Изложение материала исследования с обоснованием полученных науч-

ных результатов. 
- Выводы и перспектива дальнейшей работы по данному направлению.  
 
Цитирование литературных ссылок и список литературы: 
- ссылки на литературу помещать в квадратные скобки [1]; 
- ссылки на неопубликованные работы не допускются; 
- перечень литературы приводится в алфавитном порядке; 
- библиографическая справка ссылок выполняется в соответствии с дей-

ствующими стандартами для библиографического и издательского дела.  
 
Примеры оформления библиографических ссылок приводятся ниже.  
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
 СПИСКА ССЫЛОК (ЛИТЕРАТУРА) 

Характерис- 
тика 

джерела 

 
Приклад оформлення 

1 2 
Книги: 
Один автор 

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий: (пер. з давньогрец. 
Л.Звонська) - Львів: Свічадо. 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 ії застосування) (Праці / 
Ін-т математики НАН Украіни; т. 59). 
3. Матюх Н.Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К.: 
Асамблея діл. кіл.: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри 
Украіни: 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 
матеріа-лів: 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 
завтраний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р.Л., 
Магидсон Д., Эдисон Г.Д.: пер. с англ. Ф.П.Тарасенко. – Днепропетровск. 
Баланс Бизнес Букс. 2007. – XLIII/ 265 с.  

Чотири 
автори 

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва 
/ Вітвицький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А.А.: - К.: 
НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста 
АПК. Економічні нормативи). 
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для 
учнів проф.-техн. навч. зал.] / О.В.Гвоздєв, Ф.Ю.Ялпачик, Ю.П.Рогач, 
М.М.Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478. [1] с. – (ПТО: Професійно-
технічна освіта). 

П'ять і 
більше 
авторів 

1. Психология менеджмента / . [Власов П.К., Липницкий А.В., Лущихина 
И.М. и др.]; под.ред. Г.С.Никифорова. - [3-е узд.]. – Х. Гуманитар. Центр. 
2007. – 510 с. 
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. – 115 с. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді»: у.14 
кн., кн. 13).  
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Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт.тексту 
В.Клос ]. - К. Грані-Т. 2007. – 119 с. – (Грані світу). 
2. Воскресіння мертвих: українська барокова брама: антологія 
/.[упроядкув., 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. 

Багатотомний 
документ 

1. Історія Національної академії  наук України. 1941-1945 / [упоряд. 
Л.М.Яре-менко та ін]. – К.: Нац. Б-ка України ім.. В.І.Вернадського, 2007 – 
Ч. 2. Додатки. - 2007. – 573. [1] с. 
2. Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., 
Рубцова Е.Ю.; ред. Іванов В.Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005. 
– (Серия «Нормативная база предприятия»).        Т. 1. – 2005. – 277 с. 
3. Дарова А.Т. Неисповедимы Пути Господни …: (Дочь врага народа): три-
логия / А.Дарова. – Одсесса. 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. -                  Х.:                           Право.                   2002. -                           
-                Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. 
5. Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т]. – Житомир: 
Полісся, 2006. -              . – (Науково-документальна серія книг 
«Реабілітовані історією»: у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова)  [та 
ін]). Кн.. 1 / [обл. редкол.: Синівська І.М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721. [2] 
с.    
6. Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / 
В.Г.Бондаренко, І.Ю.Канівська, С.М.Парамонова. – К.: НТУУ «КП», 2006. 
– 125 с.  

Матеріали 
конференцій 
з'їздів 

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 
агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. Молодих учених-
аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»]. (Харків. 11-13 жовт. 
2000 р.) / М-во аграр.політики. Харк. держ. аграр. ун-т  ім. В.В.Докучаєва. – 
Х.: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. 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, 30 червня 2000 р. 
інформ. бюл. – К.: Асом. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років 
АУБ) 
4. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій  
праці конф., 6-9 черв. 2000 н., Київ. Т. 2 / відп. Ред.. В.Т.Трощенко. – К.: 
НАН України, Ін-т пробл. міцності. 2000. – С. 559-956. XІІІ.  [2] с. – (Ресурс 
2000). 
5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. 
праць / наук. ред. В.І.Моссаковький. – 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 Украєни, держ. податк. адмін. України [та ін]. – К.: КНЕУ: Акад. 
ДПС України. 2001. – 452 с.  
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Препринти 1. Ширяев Б.А. Расчеты параметров радиационного повреждения материа-
лов  нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сбор-
кой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б.А., Воеводин В.Н. – 
Х. ННЦ ХФТИ. 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины. Нац. наук. центр 
«Харьк. 
физ.-техн. ин-т», ХФТИ 2006-4). 
2. Панасюк М.І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних 
відходів гамма-методами / Панасюк М.І., Скорбун А.Д., Сплошной Б.М. – 
Чорнобиль: Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7. [2] с. – 
(Препринт / НАН України, Ін-т  пробл. безпеки АЕС: 06-1). 

Депоновані 
наукові праці 

1. Социологическое исследование малых групп населения /  В.И.Иванов [и 
др.]. М-во образования Рос. Федерации. Финансовая академія. – М.: 2002. – 
110 с. – Деп.. в ВИНИТИ 13.06.02. № 145432. 
2. Разумовский В.А. Управление маркетинговими исследованиями в 
регионе / В.А.Разумовский, Д.А.Андреев. – М.: 2002. – 210 с. – Деп.. в 
ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02. № 139876. 

Словники 1. Географія: словник-довідник / [авт. уклад Ципін В.Л.]. – Х. Халі мон. 
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. 
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-е 
вид. оновл. – К.: К.І.С., 2006. – 138 с. 

Атласи 
 
 
 
 
 
 
 

1. Україна: екол.-геогр. атлас присвяч. всесвіт. дню науки в им'я миру та 
розвитку вгідно в рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: 
С.С.Курупенко та ін], Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та 
ін.]. - / [наук.редкол.: С.С.Курупенко 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 / О.Л.Дроздов, Л.А.Дзяк, В.О.Козлов, ВА.Д.Маковецький. – 2-е вид. 
розшир. Та доповн. – Дніпропетровськ. Пороги. 2005. – 218 с. 
3. Курда Х. Атлас ботаніки / Хосе Курда: [пер. з ісп. В.И.Шовкун]. – Х. 
Ранок. 2005. – 96 с. 

Законодавчі 
та 
нормативні 
документи 

1. Кримінально-прецесуальний кодекс України:  за станом на 1 груд. 2005 
р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во. 2006. – 207 с. 
– (Бібліотека офіційних видань). 
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 пристроів 
посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н 
ЕЕ39 501: 2007. – Офіц. вид. – К.: ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики 
України, 2007. – VІ. 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго 
України. Інструкція).  

Стандарти 
 
 
 
 
 
 

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та 
огляд (ISO 7000:20004, IDT) – ДСТУ  ISO 7000:20004. - [Чинний від 2006-
01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – ІV. 231 с. – 
(Національний стандарт України). 
2. Якість води. Словник терміна: ДСТУ ISO 6107-1:2004. – ДСТУ ISO 6107-
9:2004. - [Чинний від 2005-04-01]. – К.:  Держспоживстандарт України, 
2006. – - 181 с. - (Національні стандарти України). 
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електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до 
лабораторних центрифуг (ЕN 61010-2-020 1994,  IDT).  ДСТУ ЕN 61010-2-
020 .2005. - [Чинний від 2007-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 
2007. – ІV. 18 с. – (Національний стандарт України). 

Каталоги 1. Межгосударственные стандарты , каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., 
Павлюкова В.А.: ред.. Іванов В.Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-стандарт». 
2006. –                . – (Серия «Нормативная база предприятия»).       Т. 5. – 
2007. – 264 с.       Т. 6. – 2007. – 277 с. 
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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державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О.Вацеба. 
– Львів. Укр. технології. – 2007. – 74 с. 
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показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними 
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системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / 
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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. 
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5. Регіональні особливості смертності населення України / 
Л.А.Чепелевська, Р.О.Моісєєнко, Г.І.Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної 
гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. - № 1. – С.25-29. 
6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / 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 ХІХ ст. 
Від Куліша до Винниченка [нариси з новітнього укр. письменства]: статті / 
Микола Зеров. – Дрогобич. 2007. – С. 245-291.  
8. Третяк В.В. Возможности использования баз знаний для  проектирования 
Технологии взрывной штамповки / В.В.Третьяк, С.А.Стадник, 
Н.В.Калайтан // Современное состояние использования импульсных источ-
ников энергии в про-мышленности: междунар. науч.-техн. конф. 3-5 окт. 
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Електронні 
ресурси 
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1. Богомальний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний 
ресурс]: навч. посіб. для студ. мед. вузів ІІІ-ІV рівня акредитації / 
Б.Р.Богомольний, В.В.Кононенко, П.М.Чуєв. – 80 Min / 700 МВ. – 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 
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статистики  України: ред. О.Г.Осауленко. – К.: CD-вид-во «Інфодиск». 
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3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі, електронні ресурси 
в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Між нар. конф. «Крим-2003») 
[Електрон-ний ресурс] / Л.И.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/2003/03kinko.htm. 

 
 


