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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
Збірника наукових праць Дніпропетровського національного університету 

  залізничного транспорту імені  академіка  В. Лазаряна
 "Проблеми економіки транспорту"

До публікації в журналі приймаються статті українською, російською або англійською мо-
вами проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, оригінальні наукові, практичні дос-
лідження, які раніше ніде не друкувались. 

Матеріали потрібно надавати в друкованому та в електронному виглядах у програмі 
Місrosoft Word 2003 або більш ранній – файли *.doc (версії MS Office 2007, 2010 – файли 
*.docx, *.docm – не приймаються). 

Наукова стаття повинна відповідати вимогам п. 3 Постанови ВАК України 
№ 7-05/1 від 15.01.2003 року і мати такі необхідні елементи: 

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями; 

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття; 

• формулювання цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових

результатів; 
• висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Матеріали рецензуються членами редакційної колегії збірника та сторонніми незалежни-
ми експертами, виходячи з принципу об’єктивності та з позицій вищих міжнародних академічних 
стандартів якості, та редагуються.  
            Для участі у формуванні збірника наукових праць необхідно подати  рецензію, 
підписану доктором наук.

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису. 
1. Вимоги щодо об’єму наукових статей, повідомлень, відгуків та рецензій:

• оглядові та проблемні статті – до 45 000 знаків з пробілами (7-10 стор.);
• загальні статті за рубриками видання – до 30 000 знаків з пробілами (5-7 стор.);
• наукове повідомлення – до 8 000 знаків з пробілами (до 2,5 стор.);
• відгук або рецензія – до 6 000 знаків з пробілами (до 2 стор.).
Матеріал надається у форматі А4, ураховуючи таблиці, ілюстрації, список використаних 

джерел. Статті, більші за обсягом, можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколе-
гії. 
2. Правила оформлення статей

МАКЕТ СТОРІНКИ 

Для оригінал-макета використовується формат А4 з такими полями: верхнє – 1,8 см, нижнє – 
3 см, ліве та праве – 2,25 см. 
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ВИДАВНИЧІ ПОГОДЖЕННЯ ТА СТИЛІ 
Структура статті (сторінки – не нумерувати!): 

Мовою оригіналу статті: 

Шапка статті набирається шрифтом TNR на всю ширину аркуша (в одну колонку) в наступ-
ному порядку: 

– індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки) – в першому рядку з вирівнюванням по
лівому краю (TNR 12, начертання напівжирне), інтервал перед – 0 пт., після – 12 пт. 

Приклад: 
УДК 504.06 

– повний список (спів)авторів (ініціали та прізвища, порядковий номер у списку та до-
датково для співавтора для листування – зірочка (верхнім індексом)) – у другому і т.д. рядках 
з вирівнюванням по лівому краю. Інтервал перед – 0 пт., після – 6 пт. 

Приклад: 

И. И. ИВАНОВ* 

– відомості про (спів)авторів: зноска (верхній індекс – арабська цифра та додатково зірочка
для автора-кореспондента) [якщо авторів два або більше], організація місця роботи та/або відом-
ство, повна поштова адреса (корпус, будинок. вулиця, назва населеного пункту, країна), для 
(спів)автора для листування – додатково номери телефонів, факсу, електронна пошта 
(обов’язково!), сайт (якщо є). Кожна наступна адреса та дані для листування починаються з нового 
рядка. Інтервал перед блоком – 0 пт., після – 12 пт. 

Приклад: 
Каф. «Химия и инженерная экология», Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта 
имени академика В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, 49010 Днепропетровск, Украина, тел./факс. +***, эл. почта *** 

– назва статті – з вирівнюванням по лівому краю; для авторів – не громадян України пере-
клад назви статті, відомостей про автора, анотації та ключових слів на українську мову не є 
обов’язковим. Шрифт – TNR 14, напівжирний. Інтервал після –12 пт. 

Приклад: 

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

– анотація (одним абзацем, обсягом від 120 до 250 слів, не менш як 14 рядків) – з вирівню-
ванням по ширині, має бути структурованою (за логікою опису результатів у статті) та має містити 
наступні елементи з їх явним виділенням (напр., Вступ: ………… Мета: … … Результати та об-
говорення: … … Висновки: … … ): вступ, цілі та завдання роботи, постановка проблеми, мето-
дика (якщо нова), основний матеріал статті, результати та їх обговорення, наукова новизна, прак-
тичне значення, висновки та рекомендації – TNR 10 пт. Реферат не має повторювати назву статті. 
Інтервал після – 0 пт. 

Приклад: 
Введение: Одним из аспектов устойчивого развития железнодорожного транспорта является проведение мероприя-

тий... Цель работы – повышение эффективности традиционных методов... Результаты: Анализ традиционных техноло-
гических схем... Выводы: Превентивное накопление сорбентов нефтепродуктов в зоне локализации разлива обеспечи-
вает... 

– ключові слова (5–12 окремих слів та/або у складі декількох словосполучень, в яких мо-
жуть бути коми) – з вирівнюванням по ширині, TNR 10, простий; перед списком курсивом вказу-
ється Ключові слова:; знак розділу – крапка з комою; в кінці списку крапка не потрібна. Інтервал 
після – 12 пт. 

Приклад: 
Ключевые слова: нефтепродукты, разлив, эмиссия, локализация, ликвидация 

– захист інтелектуальної власності на зміст статті – у колонтитулі знизу справа першої
сторінки, під рискою товщиною 0,5 мм та довжиною на 4…10 мм більшою за довжину списка 
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(знак копірайту , пробіл, список всіх авторів у форматі ініціал_першого автора1. ініці-
ал_першого автора2. … прізвище_першого_автора, …, рік виходу даного номеру журналу).  

Шрифт – TNR 8 пт., відстань від риски до списку – 2 пт., нижній відступ – 36 пт. Якщо список 
авторів задовгий, його можна оформити двома рядками. Щоб даний колонтитул не переходив 
на інші сторінки, треба помітити відповідну опцію в цьому віконці: 

– основний текст статті розміщується у
дві колонки однакової ширини з відстанню між 
колонками 0,5 см.  

Використання переносів має бути автомати-
чним, з використанням словника алгоритмів 
переносу для конкретної мови публікації, роз-
мір переносу прирівнюється до розміру дефіса 
(0,63 см). Допускається до 5 переносів у сусід-
ніх рядках підряд. 

У тексті не повинно бути «жорстких» пе-
реносів. 

Текст статті набирається шрифтом TNR, ма-
лими літерами, накреслення світле, кегль 11 пт. 

Абзацний відступ на 5,4 мм від початку 
рядка, однаковий по всій статті. Вирівнювання 
абзаців по ширині. 

Абзаци не відокремлюються один від одного. 

Висячі рядки – початковий рядок абзацу, 
який стоїть в колонці останнім, або кінцевий 
рядок абзацу, що стоїть першим у колонці, не 
допускаються. 

Заголовки набираються шрифтом TNR, 
кегль 11 пт., накреслення напівжирне, малими 
літерами. Відступу першого рядка немає, вирі-
внювання по центру. Від попереднього тексту 
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підзаголовок відокремлюється інтервалом у  
12 пт., від наступного – 6 пт. 
 

 
У набраному тексті не повинно бути літер і 

знаків із шрифтів інших гарнітур та кеглів. 
Не допускається заміна якогось друкованого 

знака іншим, подібним за зображенням. Не 
можна, наприклад, замінювати літеру (О) ну-
лем (0), знак градуса () – дробовим нулем (0), 
апостроф (’) – перевернутою комою (‘), не 
можна також твердий знак замінювати апост-
рофом. 

При наборі статті обов’язково розрізняти 
«дефіс» (-) і «тире» (–). 

Цифри, що позначають межі якоїсь величи-
ни, розділяються трикрапкою, наприклад 
20...80 осіб. 

Застосовувати: лапки – поліграфічні («) 
[Alt 0171] та (») [Alt 0187], дужки – напівкруглі 
(). Якщо всередині тексту, укладеного в лапки, 
зустрічаються окремі слова, в свою чергу взяті 
в лапки, то весь уривок потрібно взяти в «ялин-
ки» основного малюнка («…»), а окремі слова 
всередині – в лапки іншого малюнка (″ ″). 

У ініціалах після крапки обов’язково ро-
биться відбиття, наприклад: І. А. Іванов. 

Знак номера повинен бути відбитий від 
наступної за ним цифри; у множині він не 
подвоюється, наприклад: № 5, 6 та 7. 

Знаки градусів, хвилин, секунд (кутових) не 
можна відбивати від попередньої цифри, на-
приклад: 10, 10, 10. 

Скорочені позначення шкали не слід 
відбивати від знака градуса, наприклад: 20 С. 

Знаки відсотків відбиваються від поперед-
ньої цифри, наприклад: 10 %. 
 

Набір таблиць. Таблиці мають дати чита-
чеві відомості в наочній і дохідливій формі, 
повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і 
містити мінімальні дані, потрібні для ілюстру-
вання тексту статті. У правильно побудованій 
таблиці заголовок кожної графи розташований 
безпосередньо над нею, а в боковику знахо-
дяться показники, що визначають дані рядків. 
У разі розміщення однієї таблиці на декількох 
сторінках над її продовженнями/закінченням 
вказується відповідно Продовження/Закінчення 
табл. 1. Шапку таблиці та номери стовпців не-
обхідно повторювати на кожній сторінці даної 
таблиці. 

У статті тільки в разі нагальної потреби і 
в обмеженій кількості допускаються таблиці, 
розгорнуті по вертикалі (альбомна орієнта-
ція). 

Однакові за характером таблиці повинні бу-
ти оформлені одноманітно по всьому виданню 
(шрифти, лінійки, заголовки і графи, розбивка 
між рядками і т.д.). 

Таблиця має бути надрукована по можливо-
сті якомога ближче до першого посилання на 
неї в тексті. 

Таблиці оформляються як відкриті (без лі-
вої, правої і нижньої лінійок, які обрамляють). 

Таблиці набираються в Microsoft Word. 
Номер таблиці: стиль звичайний (TNR, ро-

змір 10 пт., світлий, розряджений на 1 пт.), ви-
рівнювання по правому краю, інтервали перед і 
після по 6 пунктів. 

Назва таблиці: шрифт TNR, розмір 10 пт., 
напівжирний, вирівнювання по центру, інтер-
вал перед – 0 пунктів, після – 6 пунктів. 

Текст таблиці набирають основним шриф-
том кегля 10 пт., світлим, рядковим. 

Заголовки граф (шапка таблиці) набира-
ються шрифтом зниженого кегля в порівнянні з 
іншими частинами таблиці, тобто 9 кеглем, сві-
тлим, малими літерами з вирівнюванням посе-
редині відповідних граф, інтервал перед і після 
– 1 пт. 

Зразок оформлення наведено в табл. 1. 
Таблиця 1 

Вага 1 м3 деревини, кг 

Порода  
дерева 

Вага деревини 
у свіжозрубаному 

стані 
у повітряному 

стані 
Липа 797 450 
Ялина 794 450 

 

Ілюстрації. Рисунки та фотографії (растро-
ві, чорно-білі, з роздільною здатністю не нижче 
за 300 dpi) вставляються в текст статті. З огляду 
на те, що журнал викладається на сайтах Наці-
ональної бібліотеки ім. В. І. Вернадського (Ки-
їв) та НТБ ДІІТу, за бажанням автори можуть 
надавати ілюстрації в двох варіантах: монохро-
мні – для ч/б друку та кольорові – для розмі-
щення в електронній версії журналу. Потрібно 
тільки врахувати, що не вся інформація, яка є 
зрозумілою і наочною в кольорі, залишається 
читабельною після ч/б друку. Дуже темні ілюс-
трації призводять до проблем під час друку – їх 
слід переробити до здавання до редакції. Та-
кож ілюстрації надаються у вигляді окремих 
файлів формату JPEG, TIFF (для растрових) 
або CDR (для векторних, виконаних в 
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CorelDRAW версій, не пізніших 11.0), які по-
винні бути по ширині не більше 165 мм і допу-
скати зменшення до розмірів колонки. Ілюст-
рації потрібно готувати з можливістю друку 
матеріалів на різографі, тобто з мінімальним 
використанням відтінків сірого (особливо це 
стосується діаграм, підготовлених в MS Excel). 
Не дозволяється для створення ілюстрацій 
використовувати графічний редактор, вбу-
дований в Word for Windows!!! 

Перші посилання на ілюстрації в тексті по-
винні, як правило, безпосередньо передувати 
ілюстрації або ж, щонайменше, бути розташо-
ваними якнайближче до ілюстрації. Зазвичай 
посилання дають у такій формі: 

... Як показано на рис. 1, 
або 

... На схемі (рис. 1) показано ... 
При повторному посиланні в тексті на ілюс-

трацію робиться запис (див. рис. 1). 
Підпис під рисунком має бути поза малюн-

ком, інтервали перед і після – по 6 пт., набира-
ється шрифтом TNR, накреслення світле, ма-
лими літерами, кегль 10 пт., вирівнювання по 
центру. Якщо після тематичного заголовка під-
пису наводиться розшифрування, то між ними 
ставиться двокрапка і розміщену далі розшиф-
ровку набирають шрифтом меншого кегля (9), 
наприклад: 

Рис. 15. Гіпсові плити: 
1 – суцільна з гіпсобетону; 2 – пустотіла  

з гіпсового тесту; 3 – гіпсокомишова 

Лінії на кресленнях. На рисунках для обве-
дення ліній видимого контуру застосовувати 
товщину ліній 0,353 мм, для розмірних ліній - 
0,176 мм. 

Написи на ілюстрації можливі двох видів: 
1) написи на самій ілюстрації проти відповід-
них деталей; 2) позначення цифрами або літе-
рами з виносом тексту написів у відповідний 
текст або під рисунком підпис. У статтях, приз-
начених для кваліфікованого читача, немає по-
треби зберігати написи на ілюстраціях, тобто 
другий варіант є прийнятнішим. 

Написи набираються шрифтом Times New 
Roman, кегль 10 пт., накреслення світле, курси-
вне. 

Фотографії повинні бути чіткими і контрас-
тними. Якщо на фотографіях потрібно вказати 
номери (позиції), то це виконується у програмі 
Photoshop на одному з варіантів, а інший даєть-
ся абсолютно чистим. 

Набір формул. Для набору формул вико-
ристовується вбудований у Word for Windows 

редактор формул Microsoft Equation 3.0 або 
MathType 5. 

Формули розташовують окремими рядками, 
посередині колонки, і лише нескладні, невеликі 
формули, що не мають самостійного значення, 
розміщують усередині текстових рядків. 

Арабськими цифрами в круглих дужках по-
значають порядковий номер формули в статті. 
Його поміщають у правий край набору в один 
рядок із нумерованою формулою. Якщо фор-
мула багаторядкова, то номер розташовують у 
рядок з останнім рядком формули. 

Формули компонуються так, щоб вони 
вміщувались у колонку шириною 80 мм. До і 
після формул – інтервал по 6 пт. 

Загальні правила набору: 

1. Цифри у формулах набирають прямим 
шрифтом. 

2. Літерні позначення величин (символи), 
для яких застосовуються літери латинського 
алфавіту, набирають курсивом. 

3. Скорочені математичні терміни (напри-
клад, sin, arcsin, lg, lim, const, max) набирають 
прямим шрифтом. 

4. Скорочені найменування фізичних і тех-
нічних одиниць виміру, метричних мір і похід-
них від них набирають прямим шрифтом, без 
крапок, наприклад: 10 В, 25 кВт, 12 км. 

5. Скорочення в індексах набирають пря-
мим шрифтом, наприклад: Lпол (тобто L польо-
ту); (n - нормаль). 

Якщо індекс є символом величини, він дру-
кується курсивом, наприклад: (р - тиск); (х - 
координата); (i, k - поточні індекси). 

6. Не дозволяється розміщувати позначення 
одиниць виміру поруч із формулою, що відо-
бражає залежність між величинами або між їх 
числовими значеннями у формі літер. 

Параметри редактора формул: 
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– посилання на літературні джерела 

(двоколонкова структура статті зберігається) 
подаються у квадратних дужках і відповідають 
спискам, оформленим так: спочатку всі поси-
лання кирилицею від А до Я, потім усі латини-
цею (A…Z), подані в алфавітному порядку, далі 
цей список нумерується послідовно арабськими 
цифрами. Бібліографічний запис використаної 
літератури слід оформлювати згідно зі стандар-
том «ДСТУ 7.1:2006. Система стандартів з 
інформації, бібліотечної та видавничої справи. 
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання», що 
чинний від 01.07.2007 (приклади та стиль офо-
рмлення – див. дод. 2).  
Увага! У відповідность з вимогами SCOPUS'у, 
необхідно подавати повний перелік співавторів 
для кожного джерела посилання (на відміну від 
зазначеного ДСТУ). 
Першоджерела подаються мовою оригіналу. 
Обсяг списку посилань повинен бути досить 
великим - 8 або більше посилань, як мінімум 1 

посилання латиницею на іноземний журнал з 
високим індексом впливовості або базову моно-
графію в даній галузі, причому більша частина 
посилань повинна бути не старше ніж 3-4 роки. 
Допускається не більше ніж 22% самопосилань 
на кожного зі співавторів. 

–        Перелік літературних джерел розта-
шовується в порядку їх нумерації та на-
дається з підзаголовком СПИСОК 
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (або 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ (російськомовна стаття) 
чи REFERENCES (якщо стаття англомо-
вна) – TNR 11 пт., великими літерами), 
який відокремлюється від основного тек-
сту й самого списку інтервалами перед 12 
пт., після 6 пт. та розміщується посереди-
ні колонки. Наступні міста в посиланнях 
скорочуються таким чином:  

– в російськомовних джерелах:  
Ленинград – Л., Москва – М., Ростов-на-Дону 
– Ростов н/Д, Санкт-Петербург – СПб.; 
– в україномовних джерелах:  

Дніпропетровськ – Д., Київ – К., Львів – Л., 
Москва – М., Одеса – О., Санкт-Петербург – 
СПб., Сімферополь – Сімф., Тернопіль – Т., 
Харків – Х. 

Присутність бібліографічного списку в 
статті є обов’язковою! 

– дата надхождення рукопису до редколе-
гії розміщують під бібліографією, позначають 
арабськими цифрами: по дві цифри для числа, 
місяця та чотири – для року. Шрифт – TNR 11 
пт. Інтервал після –12 пт.  
Приклад: 

Надійшла до редколегії 05.08.2012. 
Прийнята до друку ДД.ММ.РРРР. 

Або для статті російською: 
Поступила в редколлегию 05.08.2012. 
Принята к печати ДД.ММ.ГГГГ. 

… та англійською: 
Received: Aug. 05, 2012. 

Accepted: Month (Jan., Feb., etc.) DD, YYYY.

 
Далі однією колонкою подаються: 

– відомості про рецензента, який рекомендує статтю до опублікування – зі ступенем бажано 
не нижче професора, доктора наук відповідної галузі [формат для зразка: Стаття рекомендована 

до публікації д.фіз.-мат.н., проф. О. М. Петровим (Росія) або якщо стаття англомовна: Prof. O. M. 

Petrov, D. Sc. (Phys&Math) recommended this article to be published]. Для російськомовної статті ві-
дповідний варіант є таким: Статья рекомендована к публикации д.физ.-мат.н., проф. О. М. Пет-

ровым (Украина). Шрифт – TNR 11, курсив. Інтервал до – 6 пт., після –18 пт.; 
 
– блок російською (для україномовної статті) або українською (для російськомовної) – 

формат відповідає вимогам до оформлення статті: 
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Приклад: 
І. І. ІВАНОВ* 

Каф. «Хімія та інженерна екологія», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акаде-
міка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, 49010 Дніпропетровськ, Україна, тел./факс +***, ел. пошта *** 

ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКВІДАЦІЇ РОЗЛИВІВ НАФТОПРОДУКТІВ  

Вступ: Одним з аспектів стійкого розвитку... Мета роботи: Збільшення ефективності традиційних мето-
дів ліквідації розливів… Методи: Для досягнення поставленої мети... Результати: Аналіз традиційних тех-
нологічних схем... Висновки: превентивне накопичення сорбентів нафтопродуктів...  

Ключові слова: нафтопродукти, розлив, емісія, локалізація, ліквідація 

– блок англійською мовою та латиницею – виконує функцію незалежного від статті дже-
рела інформації; його формат відповідає вимогам до оформлення статті: 

– повний список (спів)авторів (транслітеровані ініціали та прізвища, порядковий номер 
у списку та додатково для співавтора (для листування) – зірочка (верхнім індексом)). Інтер-
вал перед – 0 пт., після – 6 пт.  

– відомості про (спів)авторів (транслітеровані назви організацій та вулиць). Виноска 
(верхній індекс – арабська цифра та додатково зірочка для автора-кореспондента). Інтервал перед 
– 0 пт., після – 12 пт.; 

– назва статті. Шрифт – TNR 14, напівжирний. Інтервал після –12 пт.; 
– анотація (одним абзацем, обсягом від 150 до 300 слів, не менш як 16 рядків) – з вирівню-

ванням по ширині, має бути структурованою (за логікою опису результатів у статті) та має містити 
наступні елементи з їх явним виділенням (напр., Вступ: … … Мета: … … Результати та обгово-
рення: … … Висновки: … … ): вступ, мета роботи, постановка проблеми, методика (якщо нова), 
основний матеріал статті, результати та їх обговорення, наукова новизна, практичне значення, ви-
сновки та рекомендації – TNR 10 пт. Реферат не має повторювати назву статті. Інтервал після – 0 
пт. (див. дод. 3). 

– ключові слова (переклад на фахову англійську без сленгу науковців СНД та з мініму-
мом транслітерації) (5–18 окремих слів та/або у складі декількох словосполучень, в яких можуть 
бути коми), TNR 10, простий; перед списком курсивом вказуємо Keywords: . 
 

Приклад: 
I. I. IVANOV* 

Department of Chemistry and Environmental Engineering, The Dnepropetrovsk National University of Railway Transport named 
after Аcademician V. Lazaryan, Lazaryan st. 2, 49010, Dnepropetrovsk, Ukraine, tel./fax +***, e-mail: *** 

TECHNOLOGY FOR THE OIL SPILLS CLEAN-UP  

Introduction: The implementation of measures for the prevention and spill of dangerous goods is an importan-
t... The purpose: To improve the effectiveness of traditional... Methods: To achieve the research purposes was 
used... Results: Analysis of standard technological scheme for the oil spills eliminations... Conclusions: Preventati-
ve accumulation... 

Keywords: oil, petroleum, spill, emission, localization, elimination 

– посилання на літературні джерела (REFERENCES) – див. дод. 2, 3. Скорочення міст – 
великих видавничих центрів СНД та СРСР (напр., М., К., СПб., Мн.) – мають бути дані повністю у 
перекладі англійською: Moscow, Kiev (або Kyiv), Saint-Petersburg, Minsk. 
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Відповідальність за зміст статті, правильність, точність і коректність цитуван-
ня, посилань та перекладу покладається на авторів. 

http://agps-2006.narod.ru/ttb/2012-3/18-03-12.ttb.pdf
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Приклади та зразки оформлення бібліографічного опису 
(СПИСКА ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ) 

 

Книга (монографія, збірник) 

Один автор 

1. Вольдек, А. И. Электрические машины : учеб. для студ. высш. техн. учебн. заведений / А. И. Вольдек. –  
3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1978. – 832 с. 

Voldek A.I. Elektricheskie mashyny [Electrical machines]. Lvov, Energiya Publ., 1978. 832 p. 
2. Герман-Галкин, С. Г. Электрические машины : лабораторные работы на ПК / С. Г. Герман-Галкин. – 
СПб. : КОРОНА принт, 2003. – 256 с. 

German-Galkin S.G. Elektricheskie mashyny: laboratornye raboty na PK [Electrical machines: laboratory 
works on PC]. Saint Petersburg, KORONA print Publ., 2003. 256 p. 

Два автори 

1. Перникис, Б. Д. Предупреждение и устранение неисправностей в устройствах СЦБ / Б. Д. Перникис,  
Р. Ш. Ягудин. – М. : Транспорт, 1984. – 224 с. 

Pernikis B.D., Yagudin R.Sh. Preduprezhdenie i ustranenie neispravnostey v ustroystvakh STSB [Preven-
tion and elimination of the signaling arrangement faults]. Moscow, Transport Publ., 1984. 224 p. 
2. Ромовська, З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк; Акад. адвокатури Украї-
ни, Шк. адвокат. підготов. – К. : Прецедент, 2006. – 93с.  

Romovska Z.V., Cherniak Yu.V. Simeine zakonodavstvo Ukrainy [Ukrainian family law]. Kyiv, Pretsedent 
Publ., 2006. 93 p. 

Три автори 

1. Власов, П. К. Психология менеджмента / П. К. Власов, А. В. Липницкий, И. М. Лущихина. – Х. : Гумани-
тар. центр, 2007. – 510 с. 

Vlasov P.K., Lipnitskiy A.V., Lushchikhina I.M. Psikhologiya menedzhmenta [Psychology of manage-
ment]. Kharkov, Gumanitar. tsentr Publ., 2007. 510 p. 

Чотири автори 

1. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : підручник / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, 
Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478 с. 

Gvozdiev O.V., Yalpachyk F.Yu., Rohach Yu.P., Serdiuk M.M. Mekhanizatsiia pererobnoi galuzi ahro-

promyslovoho kompleksu [Mechanization of agricultural processing industry]. Kyiv, Vyshcha osvita Publ., 2006. 
478 p. 
 

Законодавчі документи 

1. Конституція України : офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із 
змінами, внесеними Законом України від 8 груд. 2004 р. : станом на 1 січ. 2006 р.]. – К. : Мін-во Юстиції 
України, 2006. – 124 с. 

Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. Кyiv, Min-vо Yustytsii Ukrainy Publ., 2006. 124 p.  
2. Господарський кодекс України : офіц. текст: за станом на 20 січ. 2007 р. – Х. : Одіссей, 2007. –  
240 с.  

Gospodarskyi kodeks Ukrainy [Procedural code of Ukraine]. Kharkiv, Odissei Publ., 2007. 240 p. 
3. Про вищу освіту : [закон України : офіц. текст: за станом на 19 жовт. 2006 р. – К. : Парламентське вид-во, 
2006. – 64 с.  

Pro vyshchu osvitu: zakon Ukrainy [On Higher Education: Ukrainian law]. Kyiv, Parlamentske vydav-
nytstvo Publ., 2006. 64 p. 
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Матеріали конференцій 

Альошинський, Є. С. Аналіз можливості реалізації програми перерозподілу вантажних поїздопотоків у ме-
жах міжнародних транспортних коридорів України / Є. С. Альошинський // Интеграция Украины в между-
народную транспортную систему (17.11-18.11.2011) : тез. III междунар. науч.-практ. конф. / Мин-во инфрас-
труктуры Украины, Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна. – Д. : ДНУЖТ, 2011. – С. 4–5. 

Aloshynskyi Ye.S. Analiz mozhlyvosti realizatsii programy pererozpodilu vantazhnykh poizdopotokiv u 
mezhakh mizhnarodnykh transportnykh korydoriv [Analysis of the realization possibility of redistribution program 
of the cargo traffic rearrangement within international transport corridors of Ukraine]. Tezisy III mezhdunarodnoy 

nauchno-prakticheskoy konferentsii "Integratsiya Ukrainy v mezhdunarodnuyu transportnuyu sistemu  

(17.11-18.11.2011)" [Proc. of the 3rd Int. Scientific and Practical Conf. "Ukrainian integration into international 
transport system"]. Dnepropetrovsk, 2011, pp. 4-5. 
 

Стаття 

Стаття із продовжуваного видання (збірник праць) 

1. Певзнер, В. О. Система диагностики пути на современном этапе / В. О. Певзнер // Вісник Дніпропетровсь-
кого національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2008. – Вип. 23. –  
С. 83–84. 

Pevzner V.O. Sistema diagnostiki puti na sovremennom etape [The system of the track diagnostics at the 
present stage]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika 

V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician  
V. Lazaryan], 2008, issue 23, pp. 83-84. 

2. Сенько, В. И. Прогнозирование численности парка грузовых вагонов / В. И. Сенько, Е. П. Гурский // Віс-
ник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 
2008. – Вип. 23. – С. 89–94. 

Senko V.I., Gurskiy E.P. Prognozirovanie chislennosti parka gruzovykh vagonov [Quantity forecast of the 
freight wagon fleet]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akade-

mika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician 
V. Lazaryan], 2008, issue 23, pp. 89-94. 

 

Стаття із друкованого періодичного видання 

1. Сычев, В. А. Управление предприятиями на железнодорожном транспорте. Социальное содержание изде-
ржек и их структура / В. А. Сычев // Вагонный парк. – 2012. – т. 12, № 5. – С. 53–57. 

Sychev V.A. Upravlenie predpriyatiyami na zheleznodorozhnom transporte. Sotsyalnoe soderzhanie 
izderzhek i ikh struktura [Plant management of the railway transport. Social content of the expenses and their 
structure]. Vagonnyy park – Wagon fleet, 2012, vol. 12, no. 5, pp. 53-57. 

2. Устенко, О. В. Бездротова інформаційно-діагностична мережа поїзда / О. В. Устенко, В. В. Бондаренко,  
Д. І. Скуріхін // Залізн. трансп. України. – 2011. – Вип. 3. – С. 12–14. 

Ustenko O.V., Bondarenko V.V., Skurikhin D.I. Bezdrotova informatsiino-diahnostychna merezha poizda 
[Wireless information and diagnostic network of the train]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway transport of 

Ukraine, 2011, issue 3, pp. 12-14. 

Електронні ресурси 

Стаття із періодичного видання (Інтернет-ресурс) 

1. Соколова, Е. В. Виртуальное пространство: новые феномены коммуникации [Электронный ресурс] /  
Е. В. Соколова // Антропологічні виміри філософських досліджень : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 1. – 
С. 41–48. – Режим доступа: http://ejournal.diit.edu.ua:81/ojs/index.php/AVFD/article/view/7. – Загл. с экрана.  

Sokolova E.V. Virtualnoe prostranstvo: novye fenomeny kommunikatsii (Virtual space: new communica-
tion phenomena). Antropolohichni vymiry filosofskykh doslidzhen – Anthropological measurements of philosophical 

research, 2012, issue 1. pp. 41-48. Available at: http://ejournal.diit.edu.ua:81/ojs/index.php/AVFD/article/view/7 
(Accessed 20 November 2012). 
2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Еле-
ктронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бро-
вкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Назва з екрану. 

http://ejournal.diit.edu.ua:81/ojs/index.php/AVFD/article/view/7
http://ejournal.diit.edu.ua:81/ojs/index.php/AVFD/article/view/7
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Kostenko L.Y., Chekmarov A.O,. Brovkin A.H, Pavlusha I.A. Biblioteka i dostupnist informatsii u suchas-
nomu sviti: elektronni resursy v nautsi, kulturi ta osvity (Library and availability of the information in the modern 
world: electronic resources in the science, culture and education). Bibliotechnyi Visnyk – Library Bulletin, 2003,  
no. 4, p. 43. Available at: http://nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. (Accessed 27 November 2012). 

 

 

Стаття з Web-сайту  

1. Terras, M. E-science in the Library and Information Studies Sector: Overview of seminar findings for the e-
science scoping study [Virtual Resource] / Melissa Terras // EScience Scoping Study. – 2006. – 24 July. – 8 p. – 
Access Mode : URL : ahds.ac.uk/e-science/documents/Terras-report.pdf. – Title from Screen. – Date of Access:  
22 December 2009. 

Terras M. E-science in the Library and Information Studies Sector: Overview of seminar findings for the e-
science scoping study. EScience Scoping Study, 2006. 8 p.  Available at: URL: ahds.ac.uk/e-
science/documents/Terras-report.pdf. (Accessed 22 December 2009). 

 
2. The Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR [Electronic resource] // OpenDOAR: Directory of 
Open Access Repositories : [SHERPA service] : Web-site / University of Nottingham. – Electronic data and 
program. – Nottingham : University of Nottingham, 2006-2010. – Mode of access: http://www.opendoar.org/. – Last 
updated: 11-Jul-2010. – Title from the screen. – Date of Access: 01 December 2011. 

The Directory of Open Access Repositories − OpenDOAR. Available at: http://www.opendoar.org/. 
(Accessed 01 December 2011). 
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2. Пат. 4814399 США, МПК4 С 08 G 73/18. Sulfoalkylatyon of polybenzimidazole / Somsone M. J., Gupta B. D., 
Stackman R.W. (США) – № 77271; заявл. 24.07.87; опубл. 21.03.89, Бюл. № 19. – 3 с. 

Somsone M.J., Gupta B.D., Stackman R.W. Sulfoalkylatyon of polybenzimidazole. Patent USA,  
no. 77271, 1989. 
 
3. Пат. 1484329 ЄПВ, МПК7 C 07 D 401/12, A 61 K 31/404. Indolderivate mit Apoptoze induzierender Wirkung / 
Emig P., Gerlach M., Paulini K., Czech M., Schuster T., Schmidt P., Baasner S., Günter E. (Німеччина) –  
№ 030128680 ; заявл. 06.06.03 ; опубл. 08.12.04 – 4 с. – Режим доступа: http://udhtu.com.ua/index.php?p=322 

Emig P., Gerlach M., Paulini K., Czech M., Schuster T., Schmidt P., Baasner S., Günter E. Indolderivate 
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ну ДСТУ 1.0-93 ; надано чинності 2003-07-01. – К. : Держпоживстандарт України, 2003. – 9 с. 

DSTU 1.0:2003. Natsionalna standartyzatsiia. Osnovni polozhennia. [State Standard 1.0−2003. National 
Standardization. Fundamental regulations]. Kyiv, Derzhpozhyvstandart Ukrainy Publ., 2003. 9 p. 
2. ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы 
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Неопубліковані документи 
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1. Формирование генетической структуры стада : отчет о НИР (промежуточ.) : 42-44 / Всерос. науч.-исслед. 
ин-т животноводства ; рук. Попов В. А. – М., 2001. – 75 с. – Исполн.: Алешин Г. П., Ковалева И. В., Латы-
шев Н. К., Рыбакова Е. И., Стриженко А. А. – Библиогр.: С. 72–74. – № ГР 01840051145. –  
Инв. № 04534333943.  

Popov V.A., Aleshin G.P., Kovaleva I.V., Latyshev N.K., Rybakova Ye.I., Strizhenko A.A. Formirovanie 
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2. Розробка теоретичних основ синтезу і аналізу азот- і сірковмісних гетероциклів з метою одержання нових 
біологічно-активних сполук. В 6 т. Т. 3. Газофазний синтез амінів на синтетичних металосилікатах : звіт про 
НДР (заключ.) : № 06030890 / Укр. держ. хім.-технол. ун-т ; кер. Марков В. І. ; виконав. : Білов В. В. [та ін.]. 
– Дніпропетровськ, 2005. – 57 с. – № ДР 0103U001186. – Інв. № 0206U000369. 

Markov V.I.; Bilov V.V. Rozrobka teoretychnykh osnov syntezu i analizu azot- i sirkovmisnykh heterotsyk-
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propetrovsk, 2005. 57 p. 
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Додаток 2 

Транслітерація пристатейних бібліографічних описів 
Для транслітерації українського тексту слід застосовувати Постанову Кабінету Міністрів 

України від 27 січня 2010 р. № 55, для транслітерації російського тексту – систему Держдепар-

таменту США.  
 

Таблиця транслітерації УКРАЇНСЬКОГО алфавіту латиницею  

(Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55) 
 

Український 
алфавіт  Латиниця  Позиція у слові  Приклади написання  

українською мовою латиницею  
А а  A a     Алушта  Alushta  

         Андрій  Andrii  
Б б  B b     Борщагівка  Borshchahivka  

         Борисенко  Borysenko  
В в  V v     Вінниця  Vinnytsia  

         Володимир  Volodymyr  
Г г  H h     Гадяч  Hadiach  

         Богдан  Bohdan  
         Згурський  Zghurskyi  

Ґ ґ  G g     Ґалаґан  Galagan  
         Ґорґани  Gorgany  

Д д  D d     Донецьк  Donetsk  
         Дмитро  Dmytro  

Е е  E e     Рівне  Rivne  
         Олег  Oleh  
         Есмань  Esman  

Є є  Ye  на початку слова  Єнакієве  Yenakiieve  
   ie  в інших позиціях  Гаєвич  Haievych  
         Короп’є  Koropie  

Ж ж  Zh zh     Житомир  Zhytomyr  
         Жанна  Zhanna  
         Жежелів  Zhezheliv  

З з  Z z     Закарпаття  Zakarpattia  
         Казимирчук  Kazymyrchuk  

И и  Y y     Медвин  Medvyn  
         Михайленко  Mykhailenko  

І і  I i     Іванків  Ivankiv  
         Іващенко  Ivashchenko  

Ї ї  Yi  на початку слова  Їжакевич  Yizhakevych  
   i  в інших позиціях  Кадиївка  Kadyivka  
         Мар’їне  Marine  

Й й  Y  на початку слова  Йосипівна  Yosypivka  
   i  в інших позиціях  Стрий  Stryi  
         Олексій  Oleksii  

К к  K k     Київ  Kyiv  
         Коваленко  Kovalenko  

Л л  L l     Лебедин  Lebedyn  
         Леонід  Leonid  

М м  M m     Миколаїв  Mykolaiv  
         Маринич  Marynych  

Н н  N n     Ніжин  Nizhyn  
         Наталія  Nataliia  

О о  O o     Одеса  Odesa  
         Онищенко  Onyshchenko  

П п  P p     Полтава  Poltava  
         Петро  Petro  

Р р  R r     Решетилівка  Reshetylivka  
         Рибчинськй  Rybchynskyi  
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С с  S s     Суми  Sumy  
         Соломія  Solomiia  

Т т  T t     Тернопіль  Ternopil  
         Троць  Trots  

У у  U u     Ужгород  Uzhhorod  
         Уляна  Uliana  

Ф ф  F f     Фастів  Fastiv  
         Філіпчук  Filipchuk  

Х х  Kh kh     Харків  Kharkiv  
         Христина  Khrystyna  

Ц ц  Ts ts     Біла Церква  Bila Tserkva  
         Стеценко  Stetsenko  

Ч ч  Ch ch     Чернівці  Chernivtsi  
         Шевченко  Shevchenko  

Ш ш  Sh sh     Шостка  Shostka  
         Кишеньки  Kyshenky  

Щ щ  Shch shch     Щербухи  Shcherbukhy  
         Гоща  Hoshcha  
         Гаращенко  Harashchenko  

Ю ю  Yu  на початку слова  Юрій  Yurii  
 iu в інших позиціях Корюківка Koriukivka 

Я я  Ya  на початку слова  Яготин  Yahotyn  
   ia  в інших позиціях  Ярошенко  Yaroshenko  
         Костянтин  Kostiantyn  
         Знам’янка  Znamianka  
         Феодосія  Feodosiia  
Примітки:  
      1. Літеросполучення «зг» відтворюється латиницею як «zgh» на відміну від «zh» – відповідника україн-

ської літери «ж».  

      2. М’який знак (ь) і апостроф (’) не відтворюються.  
 

Таблиця транслітерації РОСІЙСЬКОГО алфавіту латиницею 

(система Держдепартаменту США) 
 

Кирилиця Латиниця  Кирилиця Латиниця  Кирилиця Латиниця 
А, а A   К, к K   Х, х Kh 
Б, б B   Л, л L   Ц, ц Ts 
В, в V   М, м M   Ч, ч Ch 
Г, г G   Н, н N   Ш, ш Sh 
Д, д D   О, о O   Щ, щ Shch 
Е, е E, Ye   П, п P   ъ   
Ё, e E, Ye   Р, р R   ы Y 
Ж, ж Zh   С, с S   ь   
З, з Z   Т, т T   Э, э E 
И, и I   У, у U   Ю, ю Yu 
Й, й Y   Ф, ф F   Я, я Ya 

Примітки: 

1. Літери «Е» та «Ё» російської абетки транслітеруються в латинську абетку як «Ye», якщо знахо-

дяться на початку слова, після голосних і знаків «Ъ» та «Ь». В усіх інших випадках –  

як «Е». 

Наприклад, Евгений = Yevgeniy, Анатольевич = Anatolyevich, Сергеевич = Sergeyevich, 

Ёлкин = Yelkin, Планѐрная = Planernaya. 

2. Літери «Й» та «Ы» російської абетки транслітеруються як «Y» в усіх випадках. 

Наприклад, Быстрый = Bystryy. 

3. Літера «Ц» транслітерується як «Ts». Таким же чином, як і літеросполучення «Тс». 

Наприклад, Царѐв = Tsarev.  

4. Літеросполучення «Кс» транслітерується як «Ks», а не як «X». 
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Рекомендовано користуватись системами автоматичної транслітерації. 
На сайті http://www.translit.ru/ можна безкоштовно скористатись програмою транслітерації 

російського тексту в латиницю, використовуючи необхідну систему транслітерації описану вище. 
На сайті http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html можна безкоштовно скористатись 

програмою транслітерації російського тексту в латиницю з точки зору Правил транслітерації  
Держдепартаменту США. 

На сайті http://translit.kh.ua/#passport можна безкоштовно скористатись програмою 
транслітерації українського тексту в латиницю з точки зору Постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 січня 2010 р. № 55. 

Наша адреса:   Кафедра обліку, аудиту та інтелектуальної власності (кім. 253в), 
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, 
вул. Лазаряна, 2, 
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