ДО УВАГИ АВТОРІВ!
ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДКУ ПОДАЧІ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ДО «ВІСНИКА ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА»
У науково-теоретичному журналі «Вісник Луганського державного
університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка» публікуються матеріали,
які відповідають вимогам Постанови президії ВАК України від 15.01.2003
№ 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, унесених до переліків
ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 11) та Наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 № 1111 «Про
затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань
України». Зокрема, наукова стаття має містити: постановку проблеми в
загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
формування цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки із
запропонованого дослідження та перспективи подальших наукових розвідок
у цьому напрямі.
Вимоги до оформлення тексту наукових статей:
1. Статті приймаються українською або російською мовами обсягом від
8 до 15 сторінок(редактор – Word for Windows, формат А4, шрифт Times New
Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5, поля навколо тексту – 2 см із усіх боків). При
форматуванні не слід використовувати переноси та додаткові пробіли.
2. У заголовку вказується УДК статті, її назва, ім’я, по батькові та
прізвище автора (співавторів).
3. Посилання на використані джерела здійснюється у квадратних
дужках із зазначенням номера джерела та конкретних сторінок (наприклад,
[1, с. 25]), а назви джерел наводяться в кінці статті в порядку згадування в
тексті та оформлюються відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ
ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої
справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та
правила складання», ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» та
МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. – № 5. –
С. 26–30).
4. Після списку використаних джерел подаються анотації трьома
мовами (українською та російською – близько 500 знаків, англійською – не
менше 2000 знаків). Анотація має містити: прізвище, ініціали автора, назву

статті, стислий виклад змісту статті, ключові слова (до десяти окремих слів
або словосполучень).
Вимоги щодо надання матеріалів:
1. До редакції подаються наукові статті, що раніше не були опубліковані
(розміщені) у друкованих (електронних) виданнях та оформлені відповідно
до цих вимог.
2. До рукопису додаються:
– інформаційна довідка про автора (співавторів), що повинна містити:
прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи й
посаду, поштову адресу, контактний телефон, адресу електронної пошти;
– якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається рецензія
доктора або кандидата наук з відповідної спеціальності.
3. Стаття, інформаційна довідка та скановані копії завірених належним
чином (з потрібними підписами та печатками) документів надсилаються на
адресу електронної пошти редакції (oonr_lduvs@meta.ua).
Ми працюємо на таких засадах:
1. Відповідальність за достовірність фактів, точність усіх посилань та якість
перекладів покладається на авторів.
2. Редакція має право робити скорочення, редакційні зміни, відхиляти
статті.
3. Оцінку актуальності поданих статей і формування змісту «Вісника
Луганського
державного
університету
внутрішніх
справ
імені
Е.О. Дідоренка» проводить редакційна колегія. Кожна з отриманих статей
проходить обов’язкове внутрішнє, а в разі потреби – і зовнішнє рецензування.
4. При недодержанні перелічених правил підготовки рукопису
редакція залишає за собою право не розглядати його.
5. Подаючи рукопис до редакції, автор цим самим підтверджує бажання
розмістити статтю у «Віснику Луганського державного університету внутрішніх
справ імені Е.О. Дідоренка»; погоджується з усіма висунутими редакційною
колегією вимогами щодо змісту, обсягу, оформлення й порядку подання
матеріалів, а також надає згоду на використання наданих персональних даних
для підготовки статті до друку, її розміщення в науково-теоретичному
журналі й мережі Інтернет, розповсюдження, а також інші дії, потрібні для
функціонування видання.
6. Опубліковані статті розміщуються у вільному електронному доступі
в мережі Інтернет.
7. Матеріали публікуються на безгонорарній основі. Плата за
публікацію статей з авторів не утримується.
Телефон для довідок: (06452) 9-07-77.
Редакційна колегія

