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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Засновник Вісника Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника. Серія Хімія (далі Вісник) – Державний вищий навчальний заклад
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
Вісник зареєстрований Міністерством юстиції України: Свідоцтво про державну
реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13140–2024 від
25.07.2007 р.
Вісник є науковим збірником і приймає до розгляду наукові статті за результатами
досліджень (від 3 до 16 сторінок) і наукові оглядові статті (до 20 сторінок), рецензії та
матеріали на правах дискусії за такою тематичною спрямованістю:
неорґанічна хемія;
орґанічна хемія;
аналітична хемія;
фізична і колоїдна хемія;
хемія високомолекулярних сполук;
пластичні маси;
радіохемія;
трибохемія;
хемія і технологія мастильних матеріалів;
композиційні матеріали;
хемічна технологія;
біоорґанічна хемія (хемічні науки);
хемія твердого тіла (хемічні науки);
фізика твердого тіла (фізико-математичні науки);
фізика і хемія поверхні (хемічні науки);
фізика і хемія поверхні (фізико-математичні науки);
математичні методи в хемії та хемічній технології;
стандартизація та охорона праці в хемічній промисловості;
екологія;
методика викладання хемії;
українська хемічна термінолоґія та номенклатура
новітні навчальні проґрами з хемії;
новітні методи та методології наукових досліджень в хемії;
науково-методичні та навчально-методичні розробки з хемії та хемічної технології;
джерелознавство з хемії та хемічної технології;
відгуки та рецензії;
великі хеміки;
персоналії.
Вісник видається українською та англійською мовами і має статус вітчизняного, сфера
розповсюдження – загальнодержавна. Вісник є фаховим виданням з хімічних, фізикоматематичних і технічних наук.
Вісник адресується такій категорії читачів: викладачі, студенти, наукові співробітники
вищих навчальних закладів, наукові співробітники науково-дослідних інститутів
Національної Академії Наук України та Академій галузевих Міністерств України.
Вісник друкує переважно статті викладачів, аспірантів і студентів Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника і, в першу чергу, його базових
підрозділів з хімії: кафедри теоретичної і прикладної хімії, кафедри органічної та
аналітичної хімії, кафедри фізики і хімії твердого тіла, Фізико-хімічного інституту.
Окрім статей і оглядів Вісник публікує: повідомлення обсягом від 1 до 3 сторінок, які
містять абсолютно нові результати і потребують термінового оприлюднення для захисту
пріоритету; статті на замовлення (не більше 1 статті у випуск, обсягом до 10 сторінок),

109

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

які є узагальненням і узгодженням власних досліджень і публікацій і становлять
загальний інтерес для широкого кола читачів, а також новітні навчальні програми або
науково-методичні та навчально-методичні розробки з хімії та хімічної технології. Вісник
публікує серійні (з продовженням) статті.
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Серія
Хімія, починаючи з V випуску 2008 р., є правонаступником Вісника Прикарпатського
університету. Серія Хімія, випусків І (2001 р.), ІІ (2002 р.), ІІІ (2002 р.), ІV (2004 р).
Стаття, яка подається для публікації, повинна містити: текст статті, рисунки, підписи до
них, таблиці, реферати українською і англійською мовами, відомості про установу
(установи), де виконана робота та її адресу, відомості про авторів (науковий ступінь,
вчене звання, посада тощо).
Два примірника надрукованої статті українською або англійською мовами (допускаються
статті на латині, німецькою, іспанською або польською мовами) подаються разом з
комп’ютерним диском (дискетою), який містить ідентичну електронну версію статті.
Текст статті повинний бути збережений у MS Word (*.rtf,*.doc) форматі; рисунки
приймаються у форматах: TIFF, GIF, BMP, CDR, Mathcad, Microcal Origin (*.opj).
Рисунки, що виконані пакетами математичної та статистичної обробки, повинні бути
конвертовані у вищенаведені ґрафічні формати.
Усі статті, повідомлення, огляди тощо, які подаються у Вісник, рецензуються в редакції
членами редакційної колеґії, а за рішенням редакційної колеґії – зовнішніми
рецензентами. Автори – члени редколегії – публікують статті виключно за зовнішньою
рецензією без експертного висновку і несуть повну відповідальність за подану
інформацію. Всі решта авторів подають разом із статтею до редакції експертний
висновок про можливість відкритої публікації статті (для авторів з України, Грузії та
країн СНД) та лист-направлення установи, у якій виконані дослідження і результати яких
представлені у статті. При відсутності експертного висновку всю відповідальність за
подану інформацію несуть автори.
Вісник як періодичне видання підписується до друку виключно за рішенням вченої ради
університету, про що зазначається у вихідних даних.
Наклад Вісника становить 300 примірників.
Видавництво або університет здійснює розсилку примірників Вісника у фонди бібліотек
України, перелік яких затверджено ВАК України.
Редакційна колеґія Вісника та видавництво ґарантує повне дотримання вимог
редакційного оформлення Вісника згідно з чинними державними стандартами України.
Рукописи надсилаються за адресою: Редакція Вісника Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника, Інститут природничих наук, вул. Галицька, 201,
авд. 718 (7-й поверх), Івано-Франківськ, 76000, Україна. E-mail: sirenkog@rambler.ru.
Тel.: 0342.71.49.26; 0342.77.64.15; 096.813.93.53.

2. Рукопис статті повинний бути виконаний згідно наступних правил:
2.1. Обсяг звичайної статті не може перевищувати 16 сторінок формату А4, набраний через
1 інтервал без переносів, шрифт Times New Roman 10-12 кеґль, з полями 25 мм зі всіх
боків.
2.2. Загальна структура статті:
перша сторінка:
 Коди УДК або PACS.
 Назва статті (16 кеґль) відзначається жирним шрифтом.
 Ініціали та прізвище(а) автора(ів).
 Установа, де виконана робота (назва установи, відомча приналежність, індекс і
повна поштова адреса, телефони, факс, адреса електронної пошти). Якщо
колектив авторів включає співробітників різних установ, то слід вказати місце
роботи кожного автора.
 Резюме українською мовою: обсягом до 200 слів. Ключові слова: до 12 слів.
Допускається використання нероздільних термінів, що складаються з двох або
трьох слів.
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Резюме анґлійською мовою: обсягом до 200 слів. Перед текстом резюме
вказується ініціали, прізвища всіх авторів, назва статті, адреса орґанізації (для
кожного з авторів). Ключові слова (Key words).
 У разі представлення статті німецькою, польською, іспанською мовою або на
латині додатково подається резюме на мові ориґіналу.
 Під текстом резюме розміщується: стаття поступила до редакції (дата); прийнята
до друку (дата). Дати визначає редакційна колеґія.
 Текст: використовується шрифт Times New Roman 10-12 кеґль через 1 інтервал.
Заголовки розділів (14 кеґль), заголовки підрозділів (11 кеґль) відзначаються
жирним шрифтом. Текст розміщується на аркуші А4 з полями 25 мм у одну
колонку розміром 160 мм.
Текст статті повинен містити такі складові частини:
 Вступ, в якому висвітлюється історія питання, огляд останніх досліджень та
їх критичний аналіз, постановка проблеми, формулювання завдання та мети
досліджень.
 І. Експериментальна частина, у якій дається опис вихідних матеріалів для
досліджень, їх ступінь чистоти та аґреґатний і фазовий стани; технологія
приготування проміжних і кінцевих продуктів; прилади, методи та
методологія досліджень; математичні методи планування експерименту та
статистичної обробки експериментальних даних.
 ІІ. Результати та обговорення. Виклад основного матеріалу дослідження з
повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 Висновки та рекомендації; наукова новизна та практична цінність
отриманих даних.
 Список використаних джерел інформації: Посилання на літературу повинні
нумеруватись послідовно у порядку їх появи в тексті статті у квадратових
дужках, наприклад [5], [1-7], [1, 5, 10-15] тощо.
Бібліографічний опис літератури оформлюється згідно: ГОСТ 7.1–84. СИБИД.
«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления»; ДСТУ
3582–97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному
описі. Загальні вимоги та правила»; ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение
слов на русском языке. Общие требования и правила»; ДСТУ 3008–95 «Документація. Звіти у
сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; «Довідник здобувача наукового
ступеня» (2000 р., с. 23–24, 28–30), «Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.
Спеціальний випуск», 2000, с. 15–16; «Бюлетень Вищої атестаційної комісії України», форма
23.–2007.–№6.–С. 23–25 та вимог до електронних версій видання, що розміщується на сайті
Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського НАНУ України (http: // www. nbuv. ua /),
наприклад, «Вісника Донецького університету».
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел інформації, який
наводять у статті:
КНИГИ, МОНОГРАФІЇ
Однотомний документ
Один автор
1. Бейли Н. Статистические методы в биологии / Норман Т. Дж. Бейли; [пер. с англ.
В.П. Смилги] / Под ред. и предислов. В.В. Налимова. – М.:, 1963. – 272 с. – Перевод. за
вид.: STATISTICAL METHODS IN BIOLOGY by NORMAN T. J. BAILEY, M.A., D.S.C.
READER in Biometry, University of Oxford (THE ENGLISH UNIVERSITIES PRESS LTD.,
1959): ил., табл. – Библиогр.: с.7 (5 наимен.), с. 222 (9 наимен.). – Краткое руковод. по
применению статист. формул: с. 223 – 259. – Приложения: с. 260 – 267 (5 табл.).
2. Губський Ю.І. Біоорганічна хімія: підруч. [для студ. вищ. медич. та фармацевт. заклад.
освіти ІІІ-IV рівня акредит.] / Юрій Губський [Рек. Мін-вом охорони здоров’я України:
протокол №1 від 10.02.2004 р.]. – [Вид. 2-ге, доопрац. та допов.]. – Київ-Вінниця: Нова
книга, 2007. – 432 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 408 – 409 (програма, тематич. план лекцій,
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3.

4.

5.

6.

тематич. план лабор. І практ. занять та перелік контр. питань з біологічної хімії). –
Предмет. покажчик: с. 410 -431. – ISBN 978 – 966 – 382 – 045 – 3.
Посудін Ю.І. Біофізика рослин: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Юрій Посудін; [Мво освіти і науки України ; гриф: лист №1 / 11-3141 від 21.07.2003 р.]. – Вінниця: Нова
книга, 2004. – 256 с.: іл., табл., портр. – Додаток: с. 241 – 247 (фізичні сталі, множники і
префікси для творення кратних і часткових величин, одиниці вимірювання і розмірності
фізичних величин, грецький та латинський алфавіти). – Бібліогр.: с. 248 – 252 (74 назви)
та в підрядк. прим. – Реклама нових книг видавництва «Нова книга»: с. 253 – 254 (13
назв). – ISBN 966 – 7890 – 98 – 8.
Гродзинський Д.М. Радіобіологія: підручник [для студ. біолог. спеціальн. вищ. навч.
закл.] / Дмитро Гродзинський; [М-во освіти і науки України; гриф: лист №14 /18.2 – 964
від 26.06.2001 р.]. – [2-ге вид.]. – К.: Либідь, 2001. – 448 с.: іл., табл., портр., відомості
про автора. – Імен. покажчик: с. 430 – 437. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966 – 06 –
0204 – 9 (в опр.).
Ли Ч. Введение в популяционную генетику / Ч.Ч. Ли; [пер. с англ. Е.А. Салменковой,
Е.Я. Тетушкина; под ред.. Ю.П. Алтухова, Л.А. Животовского]. – М.: Мир, 1978. – 557
с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 527 – 547 (771 наимен.). – Предмет указ.: с. 548 – 549.
Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика: учебник [для студ. мед. специал.
высш. учеб. завед.] / А.Н. Ремизов. – [изд. 2-е, исправ.]. – М.: Высш. шк., 1996. – 270 с.:
ил., табл. – Библиогр. в конце гл.

Два автори
7. Миронович Л.М. Медична хімія: Навч. посібник [для студ. мед. спеціал. вищ. навч.
заклад.] / Л.М. Миронович, О.О. Мордашко; [Мін-во освіти і науки України; гриф: лист
№1. 4/18-Г-960 від 19.10.2006 р.]. – К.: Каравела, 2008. – 168 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с.
155 (6 назв). – Додатки: с. 156 – 162 (8 табл.). – ISBN 966 – 8019 – 69 – 5.

Три автори
8. Мороз А.С. Медична хімія: підручник [для студ. вищ. мед. заклад. ІІІ-IV рівнів акредит.;
рекоменд. студ. біолог. та природ. спеціальн. університетів] / А.С. Мороз, Д.Д. Луцевич,
Л.П. Яворська; [ЦМК Мін-ва охорони здоров’я України; гриф: протокол №1 від
11.01.2002 р.]. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 776 с.: іл., табл. – Предмет. покажчик: с.
762 – 775. – Контрол. Запитання: після гл. – Бібліогр.: с. 760 – 761 (31 назва). – ISBN 966
– 8609 – 53 – 0.
9. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і
гетероциклічні сполуки як лікарські засоби): підручник [для студ. вищих фармац.
закладів освіти та фармац. факульт. вищих медич. заклад. освіти ІІІ-IV рівнів акредит.] /
М.М. Туркевич, О.В. Владзімірська, Р.Б. Лесик; [за ред. Б.С. Зіменковського]; [Мін-во
охорони здоров’я; гриф: протокол №4 від 14.10.2003 р.]. – Вінниця: Нова Книга, 2003. –
464 с.: іл., портр. та інформац. про авторів: с. 6 – Предмет. покажчик: с. 449 – 453. –
Імен. покажчик: с. 454 – 457. – Бібліогр.: с. 458 – 459 (42 назви). – ISBN 966 – 7890 – 33
– 3.
Чотири автори
10. Загальна та біоорганічна хімія: підручник [для студентів сільськогосподар. спеціал.
вищих аграр. навч. заклад.] / [О.І. Карнаухов, Д.О. Мельничук, К.О. Чеботько,
В.А. Копілевич]; [Мін-во аграрн. Політики України; гриф: лист № 18-2-1 / 118 від 22.06.
2001 р.]. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 544 с.: іл., табл. – Контрол. питання та опис
лаб. робіт у кінці розд. – Додатки: с. 510 – 529 (12 табл.). – Бібліогр.: с. 530 – 531 (41
назва). – Предмет. покажчик: с. 532 – 540. – ISBN 966 – 7890 – 46 – 5.
11. Фармацевтична хімія: навчальний посібник [для студ. фармацев. вищих навчал. закладів
та факульт.] / [П.О. Безуглий, І.С. Грищенко, І.В. Українець та ін.]; [Мін-во освіти і
науки України; гриф: лист № 14/18-Г-593 від 27.07.2006 р.]. – [перероб. і допов.]. –
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Вінниця: Нова Книга, 2006. – 552 с.: Автори вказані на зворот. тит. арк.: табл. –
Бібліогр.: с. 551 (26 назв). – 966 – 382 – 027 – 6.
12. Медицинская химии: Учебник [для студ. высш. учеб. завед. ІІІ-IV уровней акред. мед.,
фарм., биол. и эколог. специал.] / [В.А. Калибабчук, Л.И. Грищенко, В.И. Галинская и
др.]; [Мин-во здравоохран. Украины; Мин-во образ. и науки Украины]; под ред.
В.А. Калибабчук. - [2-е изд.]. – К.: Медицина, 2008. – 400 с. – Переклад з укр. вид.:
Медична хімія / За ред. В.О. Калібабчук. – К.: Інтермед, 2006. – Авт. указаны на обороте
тит. л.: ил., табл. – Вопросы и задания для самоконтроля в конце разд. – Пред. указат.: с.
394 – 399. – Библиогр.: с. 393 (15 назв.). – ISBN 978 – 966 – 8144 – 90 – 5.
Без автора
13. Проблеми біологічної типологічної та квантитативної лексикології = Problems of
biological of Typological and Quantitative Lexicology: [зб. наук. праць / наук. ред.
В.І. Каліущенко та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.: іл., табл. – Текст: укр., рос., анґл.
– Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978 – 966 – 568 – 897 – 6.
14. Історія біології / [автор тексту В. Клос]. – К.: Грані-Т, 2007. – 120 с.: іл., табл., портр. –
(Грані світу науки). – ISBN 978 – 966 – 2923 – 73 – 5.
15. Токсикологія: довідник / [упорядкув., ст., пер. і прим. А.В. Шейчука]. – К.: Медицина,
2007. – 542, [1] c. – Бібліогр. в прим. в кінці розд. – ISBN 978 – 966 – 349 – 045.
Багатотомний документ
1. Історія Національної академії наук України: в 2-х ч. / [упоряд. Л.М. Яременко та ін.];
НАУ України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр.
археографії та джерелознав. ім. М.С. Грушевського. – К.: Нац. б-ка України ім.
В.І. Вернадського, 2007. – (Джерела з історії науки України). – Бібліогр. в підпорядк.
прим. – ISBN 978 – 966 – 02 – 4254 – 8.
Ч. 2: Додатки. – 2007. – 573, [1] с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 346 – 370 (2046 назв). – Імен.
покажч.: с. 529 – 554. – Геогр. покажч.: с. 555 – 565. – ISBN 978 – 966 – 02 – 4256 – 5 (в
опр.).
2. Кучерявенко М.П. Курс генетики: Особлива частина: в 6 т. / Микола Кучерявенко. –
Харків: Фоліо, 2002. – ISBN 966 – 957 – 54 – 6 – Х.
Т.4: Молекулярна генетика. – 2007. – 534 с. – Бібліогр. в прим. в кінці розд. – ISBN 966
– 8467 – 91 – 4 (в пер.).
3. Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика: навч.-метод. посібник
[для студ. вищ. навч. заклад.]: У 2-х ч. – Ч. ІІ. Математична статистика / В.І. Жлуктенко,
С.І. Наконечний, С.С. Савіна; [Мін-во освіти і науки України; гриф: лист № 14 /18.2-183
від 27.02.2001 р.]. – К.: Київ. нац. економ. ун-т, 2001. – 336 с.: іл., табл. – Теор. запит. та
завдання до теми в кінці теми. – Лаб. роб. після тем 14, 15. – Додатки: с. 242 – 246, 292 –
331. – Бібліогр.: с. 246 (4 назви). – ISBN 966 – 574 – 265 – 5.
Матеріали симпозіумів, конференцій, семінарів і 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, Харків. держ. аграр. унт ім. В. В. Докучаєва; редкол.: В. М. Нагаєв [та ін.]. – Х.: Харків. держ. аграр. ун-т ім. В.
В. Докучаєва, 2000. – 167 с.: іл., табл. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 966-7392-31-7.
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.: іл., табл. – ISBN 966-8059-08-5.
3. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій: праці конф., 6-9
черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – К.: НАН України, Ін-т пробл.
міцності, 2000. – С. 559 –956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000). – Текст парал.: укр., рос.,
англ. – Бібліогр. в кінці доп.
4. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Problems of mechanics and
strength of structures: зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ :
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Навч. кн., 1999. – 215 с.: іл., табл. – Текст: укр., рос. –Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 9667056-81-3.
5. 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.]; редкол.: О. Д. Шарапов (голов. ред.) [та ін.]. – К.: КНЕУ: Акад.
ДПС України, 2001. – 452 с. – Текст: укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-725760-6.
Тези доповідей
1. Литвин В.М. Втрати України в Другій світовій війні // Українська історична наука на
сучасному етапі розвитку: ІІ Міжнар. наук. конгрес укр. істориків. – Кам’янецьПодільський, 17-18 верес. 2003 р. – Кам’янець-Подільський – Київ – Нью-Йорк: Острог,
2005. – Т.1. – С. 23-26.
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. – Х. : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с.: ил., табл. –
(Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т"; ХФТИ 2006-4).
– Библиогр.: с. 18-19 (23 назв.).
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, [1] с.: іл., табл. – (Препринт / НАН
України, Ін-т пробл. безпеки АЕС; 06-1). – Бібліогр.: с. 8.
Словники та довідники
1. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х.: Халімон, 2006. – 175, [1]
с.: табл. – Алф. покажч. ст.: с. 166-175. – ISBN 978-966-2011-05-0.
2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії: слов.-довід. основ. термінів і понять з орг.
навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко; Європ. ун-т. – К.:
Європ. ун-т, 2007. – 57 с.: табл. – ISBN 966-301-090-8.
3. Українсько-німецький тематичний словник = Ukrainisch-deutsches thematisches
Wörterbuch : [близько 15 000 термінів / уклад. Н. Яцко та ін.]. – К.: Карпенко, 2007. –
219 с. – ISBN 966-8387-23-6.
4. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид. – К.:
К.І.С., 2006. – 138 с.: іл., табл. – ISBN 966-8039-97-1.
Атласи
1. Україна: екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розв. 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.]. – К.: Варта, 2006. – 217, [1] с.: іл.,
табл., портр., карти. – ISBN 966-585-199-3 (в опр.).
2. Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків провід. 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, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ:
Пороги, 2005. – 218 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-218. – ISBN 966-7985-93-8.
3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – Х.: Ранок, 2005. –
96 с.: іл. – Алф. покажч.: с. 94-96. – ISBN 966-672-178-3.
Законодавчі та нормативні документи
1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна
Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних
видань). – ISBN 966-611-412-7.
2. Медична статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько; М-во
охорони здоров’я України, Голов. упр. охорони здоров’я та мед. забезп. м. Києва, Київ.

114

міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики. – К.: МНІАЦ мед. статистики:
Медінформ, 2006. – 459 с.: табл. – (Нормативні директивні правові документи). – ISBN
966-8318-99-4 (в опр.).
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. – VІ, 74 с.: іл., табл. – (Нормативний
документ Мінпаливенерго України. Інструкція). – Бібліогр.: с. 73.
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. – ІV, 231 с.: табл. – (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.: табл. –
(Національні стандарти України). – Текст: нім., англ. ,фр., рос., укр.
3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного
устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 610102-020:1994, IDT): ДСТУ EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К.:
Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с.: табл. – (Національний стандарт
України).
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"). – ISBN 966-7961-77-Х.
Т. 5. – 2007. – 264 с. – ІSBN 966-7961-75-3.
Т. 6. – 2007. – 277 с.: табл. – Библиогр.: с. 277 (6 назв.). – ІSBN 966-7961-76-1.
2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт.-упоряд. М.
Зобків та ін.]; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. – Львів: Новий час,
2003. – 160 с. : іл., табл. – ISBN 966-96146-0-0.
3. Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. – [Суми: Унів. кн., 2003]. – 11 с.: іл.
4. Горницкая И.П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук
Л. П.; Донец. ботан. сад НАН Украины. – Донецк: Лебедь, 2005. – 228 с., [4] л. ил.: табл.
– Библиогр.: с. 226-227 (28 назв.). – Алф. указ. рус. и латин. назв. растений: с. 181-192. –
ISBN 966-508-397-Х (в пер.).
Бібліографічні покажчики
1. Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у
спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у
2006 році: спец.: 24.00.01 – олімп. і проф. спорт, 24.00.02 – фіз. культура, фіз. виховання
різних груп населення, 24.00.03 – фіз. реабілітація / О. Куц, О. Вацеба ; Львів. держ. унт фіз. культури. – Львів: Укр. технології, 2007. – 74 с.: табл. – Текст: укр., рос., англ.
2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у
Віснику Конституційного Суду України за 1997-2005 роки / М-во внутр. справ України,
Львів. держ. ун-т внутр. справ; [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів: Львів.
держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники; вип. 2).

Дисертації
1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: Дис. на здобуття наук. ступеня
доктора фіз.-мат. наук: спец. 01.03.02 / П.П. Петров; Київ. техн. ун-т. – Захищена
09.12.2005; Затв. 09.03.2006. – К., 2005. – 276 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 240-276 (320
назв).
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Автореферати дисертацій
1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких
ґвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец.
05.02.08 "Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім.
Івана Пулюя. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с., включ. обкл.: іл. – Бібліогр.: с. 17-18.
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; Нац. техн. ун-т України "Харків.
політехн. ін-т". – К., 2007. – 20 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18.
Складові частини книги, періодичного, продовжуваного видання, збірника, журналу
1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного
аналізу в наукових дослідженнях в області біології / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика
біологічних досліджень. – 2007. – № 6. – С. 1 –18, 35 –38. – Бібліогр.: с. 38 (10 назв).
2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних
перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. –
С. 14-17.
3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации
компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский //
Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39 – 61. –
Библиогр.: с. 59 – 61 (15 назв).
4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі біологічної освіти / Ма Шуін //
Теорія та методика біологічних досліджень. – 2007. – № 5. – С. 12 – 14. – Бібліогр.: с. 14.
5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О.
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Електронні ресурси
1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій : навч. посіб. для студ. мед. вузів
III–IV рівнів акредитації / Б.Р. Богомольний, В.В. Кононенко, П.М. Чуєв. – 80 Min / 700
MB. – Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика = Medical student’s
library: започатк. 1999 p.) – 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), цв; 12 см. – (Всеукр.
перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD ROM
Windows 98/2000/NT/XP. – Заголовок з титул. екрану.
3. Спадщина [Електронний ресурс]: Альм. Укранознав. Самвидав. 1988-2000 p.p. Вип 1-4 /
Ред. альм. М.І.Жарких. – Електрон. текстові дані (150 Мб). – К.: Корона тор, 2005. – 1
електрон. опт. диск (CD-ROM), цв; 12 см. – Систем. вимоги: Windows
95/98/ME/NT4/2000/XP. Acrobat Reader. – Заголовок з титул. екрану.
4. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси 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 // Бібл. Вісн. – 2003. – №4. –
С.43. – Режим доступу до журн. http: //www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm
5. Форум: Електрон. інформ. бюл. – 2005. № 118 – Режим доступу
http://www.mcforum.vinnitsa.com/mail-list/118. html. – Заголовок з екрану.
Посібники
1. Система оперативного управления предприятием «GroosBeeXXI» Версия 3.30. Рук.
пользователя. Ч.5, гл.9. Подсистема учета производства / Сост. С. Беслик. –
Днепропетровск: Арт-Прес, 2002. – 186 с: ил., табл. – Библиогр.: с. 166-180 (240 наим.).
Звіт про науково-дослідну роботу
1. Проведение испытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС-2-12-ВЗ
и КХС-2-12-КЗЮ: Отчет о НИР (промежуточ.) / Всесоюз. заоч. ин-т пищ. пром-ти. –
ОЦО 102ТЭ; № ГР 800571; Инв. № В 119692. – М., 1981. – 90 с.
Авторські свідоцтва на винаходи
1. Линейный импульсный модулятор: А.с. 1626362, Украина. МКИ НОЗК7/02 /
В.Г.Петров. –№4653428/21; Заявл. 23.03.92; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 13. –4 с.: ил.
Патенти на винаходи
1. Мастильна композиція: Пат. 18077А, Україна. МКІ С10М1/28; С10М1/18 / Г.О. Сіренко,
В.І. Кириченко, Л.М. Кириченко, В.П. Свідерський. – № 95031240; Заявл. 20.03.95;
Опубл. 17.06.97, Бюл. № 5. – 5 с
2. Microfilming system with zone controlled adaptive lighting: Пат. 4601572, CШA. МКИ G 03
В 27 / D.S.Wise (США); McGraw-Hill Inc. – №721205; Заявл. 09.04.85; Опубл. 22.06.86,
НКИ 355/68. – 3 с.
Збірники наукових праць
1. Пластичные смазки и твердые смазочные покрытия: Труды Всесоюз. науч.-исследов.
ин-та нефтеперерабат. промышл. / Под ред. Е.М. Никонорова. – М.: Химия. – 1969. –
Вып. ХІ. – 288 с.: ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
2. Обчислювальна і прикладна математика: Зб. Наук.праць. – К.: Либідь, 1993. – 99 с.: іл.,
табл. – Бібліогр. в кінці ст.
3. Сиренко Г.А., Свидерський В.П., Тараненко С.Н. Теплофизические и антифрикционные
свойства композитов на основе термостойких полимеров // Проблемы изнашивания:
Респ. межвед. науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 1992. – Вып. 42. – С. 36 – 38: ил., табл. –
Библиогр.: с. 38 (15 наимен.).
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Скорочена назва міста видавництва: К.(Київ); М.(Москва); Л.(Ленінград); Спб.(СанктПетербург); М.-Л.(Москва-Ленінград); Київ-Харків; Львів; Харків; Івано-Франківськ тощо.
Після літератури подаються
 Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене
звання, посада, повна поштова адреса, адрес для листування, роб. і дом. тел., моб.тел.,
факс, e-mail, інші дані про автора для зацікавлення читачів.
 Рецензент: Прізвище, ініціали, вчене звання, науковий ступінь, посада, установа.
Наприклад: Сіренко Г.О., професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри
теоретичної і прикладної хімії Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника.
Зауваги до тексту:
 У назві статті не допускається запис скорочень, навіть загальноприйнятих.
 Всі одиниці розмірностей повинні бути у Міжнародній системі одиниць (SI).
 Рівняння необхідно друкувати у редакторі формул MS Equation Editor та давати визначення
величин, що з’являються в тексті вперше. Допускається написання формул на А-4 над двома
колонками. Всі математичні та хімічні рівняння повинні мати наскрізну нумерацію в дужках
(…) справа.
 Таблиці повинні бути виконані на окремих сторінках у табличних редакторах. Нумерація
таблиць (таблиця 1) без крапки, під нею – назва таблиці, якщо таблиця переноситься на
наступну сторінку, то над таблицею друкують: «Продовження табл.1» і повторюють назви
колонок. Назви колонок друкують із заглавної літери. Допускається розміщення таблиць на
А-4 над двома колонками тексту.
 Рисунки виконуються шириною до 80 мм або до 160 мм. Кожен рисунок подається на
окремому аркуші (на зворотній стороні вказують номер рисунка, прізвище першого автора
та скорочену назву до рисунку). Товщина вісі на графіках повинна складати ~ 0,5 pt,
товщина кривих ~ 1,0 pt. Рисунки повинні бути якісні, розміри підписів до осей та скалі ~ 10
та 12 pt при вказаних розмірах відповідно. Допускається розміщення рисунка до 80 мм над
однією з колонок тексту, а до 160 мм над двома колонками тексту.
 Підписи до рисунків і таблиць (у кінці тексту крапка не ставиться) друкуються на
окремому аркуші через 1 інтервал 10-12 кеґлем, наприклад:
Рис.1. Двовимірні перерізи функції відгуку коефіцієнта тертя в кінці другого етапу
при фіксованому значенні вмісту твердого мастила СMoS2 = 9% (Х1 = 0) та
фіксованому часі змішування композиції.
Рис. 2.  Об’ємний (масовий) розподіл Вейбулла (а) і гамма–розподіл (б) за
довжинами вуглецевого волокна УТМ-8 після подрібнення довгих (3–15мм)
волокон в дробарці МРП-1 протягом:
1 – 3; 2 – 5; 3 – 8; 4 – 10; 5 – 15; 6 – 20; 7 – 30хв.
Таблиця 1. Термомеханічні характеристики епоксидних композицій
Зауваження:
 У тексті статті посилаються: рис. 1; рис. 1-3, рис. 1,2; рис. 1.4,6-8; табл. 1; табл. 2-4,
табл. 1.5; табл. 3.4.7-9.
 Якщо табл. 1 переноситься на наступну сторінку, то переносять і її назву у формі:
Продовження табл. 2.
При цьому повторюється головка таблиці.
 Ілюстрації приймаються до друку тільки високоякісні, підписи і символи в які повинні
бути вдруковані. Не приймаються до друку неґативи і слайди.
 Світлини (фотографії) повинні надаватися у вигляді ориґінальних відбитків.
3. Електронна версія Вісника Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника. Серія Хімія. Вип. V (2008) прийнята до загальнодержавного
електронного депозитарію наукових видань для зберігання в Національній бібліотеці
України імені В.І. Вернадського і представлена на порталі наукової періодики НАНУ.
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