Вимоги щодо оформлення та порядку подачі статті
у Науковий вісник Львівського державного
університету внутрішніх справ
Стаття подається автором відповідальному секретареві Вісника
безпосередньо або поштою* на адресу ЛьвДУВС: 79007, м. Львів,
вул. Городоцька, 26. Відповідальному секретареві:
серія юридична – доктору юридичних наук, доцентові Балинській О.М.;
серія психологічна – кандидату психологічних наук, доцентові Борисенко О.М.;
серія економічна – кандидату економічних наук, доцентові Ревак І.О.
*Стаття, надіслана електронною поштою, не звільняє автора від необхідності
відправлення на адресу редколегії необхідного пакету документів.

Вимоги до матеріалів та порядок їх підготовки для видання
у Науковому віснику ЛьвДУВС
(витяг із наказу ЛьвДУВС від 08 травня 2014 № 158 п. 3)
3.1. Матеріалами для опублікування у Віснику є: наукові статті, рецензії
на наукові видання, повідомлення про події наукового характеру.
3.2. Матеріали до Вісника приймають відповідальні секретарі (за серіями).
3.3. Опрацювання матеріалів і видання Вісника здійснює редакційновидавничий відділ Університету.
3.4. 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 та її
зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і
на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття; формування мети статті
(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного
дослідження і перспективи подальших розвідок за даним напрямком.
3.5. Обсяг рукопису статті не повинен перевищувати 0,5 друк. авт. арк.
(12 сторінок машинописного тексту); текст має бути набраний тільки у форматі
Word.doc (2003) шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервала і
віддрукований на папері формату 210 х 297,5 мм (А 4), на сторінці – не більше
30-ти рядків, кегель − 14 пт. Поля навколо тексту – по 2 см з усіх боків. Якщо
стаття містить графічний матеріал, то його слід подавати у форматі А5, а в
авторському оригіналі залишати місце для рисунків. Електронні варіанти мають
бути повністю виправлені без «значків» та «об’єктів».

3.6. Обов’язковим є зазначення та виділення напівжирним звичайним
кеглем таких структурних елементів статті в один рядок абзацу:
 постановка проблеми;
 стан дослідження;
 мета;
 виклад основних положень;
 висновки;
 література.
3.7. Статті у Вісник можуть подаватися авторами такими мовами:
українською, російською, англійською.
До статті українською та російською мовами додаються розширена
(1800-2000 знаків) анотація англійською мовою та анотації українською і
російською (по 500 знаків кожна). Розширена анотація англійською мовою
повинна бути завірена печаткою бюро перекладів або погоджена підписом
керівника кафедри іноземних мов чи відділу міжнародних зв’язків
Львівського державного університету внутрішніх справ. До вказаних
погоджень можуть бути прирівняні відповідні погодження керівників
аналогічних підрозділів інших навчальних закладів, установ та організацій,
підписи яких належним чином завірені.
До статті англійською мовою додаються розширена (1800-2000
знаків) анотація українською мовою та анотації російською і англійською
(по 500 знаків кожна).
Статті, подані англійською мовою неангломовними авторами
(у перекладі), мають бути завірені на предмет правильності перекладу у бюро
перекладів або на кафедрі іноземних мов чи у відділі міжнародних зав’язків
навчального закладу, як описано вище.
3.8. До рукопису додаються:
– рецензія кандидата/доктора наук із відповідної спеціальності, завірена
печаткою установи рецензента (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;
− анотації українською, російською та англійською мовами;
– довідка про автора: повністю прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце
роботи, науковий ступінь і вчене звання, контактні телефони, e-mail;
– електронний носій рукопису – компакт-диск;
− квитанція про оплату публікації (після розгляду статті редколегією).
Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, не приймаються.
Не приймаються для опублікування також статті, які вже опубліковані або
подані для опублікування в інших виданнях.
Матеріали надсилаються поштою із супровідним листом на ім’я
відповідального секретаря за серіями. Електронну версію статті можна
надсилати електронною поштою на адресу: vonr@lvduvs.edu.ua. Рукописи та
електронні носії не повертаються.

За достовірність викладених у публікаціях фактів і результатів власних
досліджень відповідальність несуть їх автори.
Редакція залишає за собою право здійснювати редакційну правку тексту.
Автор має бути обізнаний про те, що його опублікована стаття буде
розміщена на веб-сайтах Університету та Національної бібліотеки України
ім. В.І. Вернадського.
Під час цитування матеріалів збірника посилання на збірник
обов’язкове. Відтворення та передрук матеріалів можливі тільки за погодженням
із редколегією.
3.9. Не можуть розміщатися в одному випуску Вісника різні публікації
одного автора (за винятком однієї статті та однієї рецензії). Допускається
розміщення не більше двох статей одного автора за умови, якщо одна стаття
одноосібна, а інша – у співавторстві або обидві – у співавторстві (двічі
друкується тільки один із співавторів).
3.10. Курсанти, студенти та слухачі можуть публікуватися у Віснику
тільки у співавторстві з науковими керівниками.
3.15. Автор (співавтори) може відмовитися від опублікування у Віснику
наданих ним матеріалів або відкласти їх опублікування, письмово
сповістивши про це голову редакційної колегії, його заступника або
відповідального секретаря не пізніш як у 10-денний строк із дня подання ним
матеріалів.
Детальніше див. Положення про збірник наукових праць «Науковий
вісник Львівського державного університету внутрішніх справ».
Розрахунковий рахунок університету:
Код ЄДРПОУ 08571995
МФО 820172
ДКСУ
р\р 31258262100729
Вартість: 43,18 грн./1 стор. (спецвипуск − 35,09 грн./1 стор.)
Призначення платежу: за публікацію у збірниках наукових праць**.
**Оплата статті здійснюється після позитивного висновку членів редколегії, про що
автора повідомляють за вказаними ним координатами.

Телефони для довідок:
Відділ організації наукової роботи):
Балинська Ольга Михайлівна 067-67-49-912, e-mail: vonr@lvduvs.edu.ua
Борисерко Оксана Михайлівна 097-46-18-384, e-mail: visnyk.ps.lvduvs@gmail.com
Ревак Ірина Олександівна 067-44-40-963, e-mail: irarevak@gmail.com
Редакційно-видавничий відділ: (032) 233-61-95.

Cтруктура статті (ЗРАЗОК):
УДК___

П.І.Б. автора, посада,
наукове звання (укр. м.)
Назва статті (укр. м.)

Анотація (укр. м., 500 знаків)
Ключові слова (укр. м.)
Постановка проблеми:
Стан дослідження:
Мета:
Виклад основних положень:
Висновки:
Література:
П.І.Б. автора, назва статті рос. мовою
Анотація (рос. м., 500 знаків)
Ключові слова (рос. м.)
П.І.Б. автора, назва статті англ. мовою
Анотація (англ. м., 1800-2000 знаків)
Ключові слова (англ. м.)

