
ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ  

Редакція «Наукового вісника Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ» повідомляє, що за науковим змістом статті повинні відповідати 
вимогам, затвердженим постановою президії Вищої атестаційної комісії України № 7-
05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до 
переліків ВАК України», а саме: постановка проблеми; аналіз публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми; мета статті; виклад основного матеріалу; 
висновки. Назви цих структурних елементів виділяються в тексті статті напівжирним 
шрифтом. 

Рукопис публікації має бути набраний у текстовому редакторі MicrosoftWord та 
роздрукований у 2-х прим. на одному боці білого стандартного аркуша формату А4 та 
відповідати таким вимогам: поля – 2 см, шрифт – TimesNewRoman, розмір (кегль) – 14, 
міжрядковий інтервал – 1,5; сторінки не нумеруються; перед назвою статті, справа 
окремими рядками –прізвище та ініціали автора, науковий ступінь та вчене звання (за 
їх відсутності зазначається посада, напр., «викладач», «здобувач», «аспірант» та ін.), 
місце роботи; далі посередині – назва статті великими літерами, після назви – номер 
УДК, далі – анотація українською мовою (2-3 речення та 4-5 ключових слів), текст 
публікації, після тексту – перелік використаних джерел (в алфавітному порядку або в 
порядку використання) без повторів з дотриманням чинних вимог щодо 
бібліографічного оформлення (форма 23, затв. наказом ВАК України від 29 травня 2007 
р. № 342). У самому тексті також зазначаються посилання на використані джерела (у 
квадратних дужках – номер посилання за списком, що в кінці тексту, та номери 
сторінок). Після переліку використаних джерел – анотація англійською мовою (П.І.Б. 
автора і назва статті, текст на 2000-2500 знаків з пробілами, 4-5 ключових слів). В 
кінці рукопису – підпис автора і дата.  

Обсяг рукопису статті (без урахування анотацій і переліку використаних джерел) – 
8-12 сторінок.  

До рукопису статті додаються: 
– рецензія, завірена печаткою відповідної установи (для авторів, які мають наукові 

ступені або вчені звання, наявність рецензії не обов’язкова); 
– витяг з рішення засідання кафедри (відділу, лабораторії) про рекомендацію статті 

для опублікування; 
– акт комісійної експертизи щодо відсутності у рукописі статті закритих для 

відкритого опублікування даних (для окремих тем зі спеціальностей 12.00.07, 12.00.08, 
12.00.09 з питань охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю); 

– довідка про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада, місце роботи, 
науковий ступінь та вчене звання, службова адреса, контактні телефони, e-mail; 

– електронні носії рукопису та фото автора (у форматі jpeg) – компакт-диск (CD-R). 
 Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, не приймаються. 
 Рукописи та електронні носії не повертаються. 
 Редакція залишає за собою право без погодження з автором вносити до тексту 

рукопису зміни, доповнення, а також перейменовувати його. 
 У разі надходження матеріалів з інших установ обов’язково здійснюється їх 

додаткове рецензування на відповідних кафедрах університету. 
 За достовірність викладених у публікаціях фактів та результатів власних 

досліджень відповідальність несуть їхні автори. 
 При цитуванні матеріалів збірника посилання на збірник обов’язкове. 
 На приймаються для опублікування статті, які вже опубліковані або подані для 

опублікування в інших виданнях. 
Про прийняття матеріалів до упублікування (перелік оновлюється щотижня) 

повідомляється на офіційному веб-сайті Університету 
(http://dduvs.in.ua/index.php?id=505) та авторові публікації надсилається рахунок для 
оплати залежно від кількості сторінок публікації у готовому макеті. 

 

Адреса редакції: 49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26,  
т. (056) 370-96-59, (097)274-47-90, e-mail; rvv_vonr@dduvs.in.ua 

 

Терміни подання матеріалів: для опублікування у № 1 – до 1 березня, у № 2 
– до 1 червня, у № 3 – до 1 вересня, у № 4 – до 1 грудня 


