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ПОЛОЖЕННЯ 

про наукові фахові видання 
Миколаївського державного гуманітарного університету 

імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”:  
“Наукові праці. Науково-методичний журнал”, 

“Новітня філологія”, “Україна: історія і сучасність”, 
“Сучасна українська політика: політики і політологи про неї” та 

молодіжний науковий журнал “Студентські наукові студії” 

1. Загальні положення 

1.1. Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили 
комплексу “Києво-Могилянська академія” є засновником наукових фахових видань (далі – 
Видань): 

− “Наукові праці. Науково-методичний журнал”, серії: “Історичні науки”, 
“Економічні науки”, “Екологія”, “Комп’ютерні технології”, “Педагогічні науки”, 
“Політичні науки”, “Техногенна безпека”, “Філологія. Мовознавство”, 
“Філологія. Літературознавство” (свідоцтво про перереєстрацію КВ № 9506 від 
14.01.2005 р.; включений у Перелік № 16 наукових фахових видань України, 
затверджений постановою президії ВАК України від 08.06.2005 р. № 2-05/5); 

− “Новітня філологія” (затверджено як фахове наукове видання (журнал) ВАК 
України № 2-05/5 від 08.06.2005 р., зареєстровано у Державному комітеті 
телебачення і радіомовлення України як друкований засіб масової інформації 
10.11.2004 р., свідоцтво – серія КВ, № 9327); 

− “Україна: історія і сучасність”; 
− “Сучасна українська політика: політики і політологи про неї” (Постановою 

Президії ВАК України від 08.09.1999 р. № 01-05/9 збірник наукових праць 
включено до переліку № 2 наукових фахових видань з політичних наук, у яких 
можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 
ступенів доктора та кандидата наук); 

− молодіжного наукового журналу “Студентські наукові студії”, секції: 
“Економічні науки”, “Екологія”, “Технічні науки”, “Політичні науки”, 
“Філологія”. 

У Виданнях інформація представлена у формі сталих даних, що пройшли 
редакційно-видавниче опрацювання, призначені для поширення в незмінному вигляді, 
мають вихідні відомості та включені до затверджених ВАК України переліків наукових 
фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття 
наукових ступенів доктора та кандидата наук і на які можна посилатися у наукових 
статтях та дисертаціях (крім “Студентських наукових студій”). 

1.2. Видання наукових фахових видань та молодіжного наукового журналу в МДГУ 
імені Петра Могили здійснюється згідно із Законами України “Про видавничу справу”, 
“Про авторське право і суміжні права”, Наказом ВАК України “Про опублікування 
результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх 



апробацію”, Положенням про електронні наукові фахові видання, іншими нормативно-
правовими актами України, Статутом МДГУ імені Петра Могили та цим Положенням. 

1.3. Випуск наукових фахових видань та молодіжного наукового журналу здійснює 
видавництво МДГУ імені Петра Могили, яке має право на організацію видавничої 
діяльності (Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 1175 від 25.12.2002 р.). 

1.4. Видання започатковані з метою досягнення якісно нового рівня повноти й 
оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях, одержаних у 
процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної та 
виробничої діяльності українських учених і фахівців. 

1.5. Засновник існуючих друкованих наукових фахових видань та молодіжного 
наукового журналу може здійснювати їх випуск в електронній формі. 

2. Опис Видань 

2.1. Призначенням Видань є оперативне опублікування нових наукових знань, 
отриманих у ході дослідницької діяльності провідних учених України, і їхнє поширення в 
Україні, країнах співдружності та за кордоном.  

2.2. Зміст Видань складають оригінальні або оглядового характеру наукові статті, 
наукові повідомлення і матеріали, що раніше ніде не публікувалися, з пріоритетних 
напрямків розвитку науки і техніки зі спеціальностей підготовки науковців і напрямків 
підготовки фахівців із вищою освітою МДГУ імені Петра Могили, інших ВНЗ України і 
зарубіжних країн.  

2.3. Видання “Наукові праці. Науково-методичний журнал” формується за 
рубриками таких серій: “Економічні науки”, “Екологія”, “Історичні науки”, “Комп’ютерні 
технології”, “Педагогічні науки”, “Політичні науки”, “Техногенна безпека”, “Філологія. 
Мовознавство”, “Філологія. Літературознавство”.  

2.4. Молодіжний науковий журнал “Студентські наукові студії” формується за 
такими секціями: “Економічні науки”, “Екологія”, “Технічні науки”, “Політичні науки”, 
“Філологія”. 

2.5. Формат Видання “Наукові праці. Науково-методичний журнал”, “Студентські 
наукові студії” – А4 (210 x 297 мм), “Новітня філологія”, “Україна: історія і сучасність”, 
“Сучасна українська політика: політики і політологи про неї” – А5 (148 x 210 мм).  

2.6. Робочими мовами Видань є українська і російська, але до друку приймаються 
праці також іншими європейськими мовами. 

2.7. Наклад Видань визначається в залежності від актуальності, значущості та 
наявності фінансування в межах 100-300 примірників.  

2.8. Порядок формування номера журналу. 
Статті подаються авторами в редакційну колегію (відповідного видання, серії) – 

поштові та електронні адреси редколегій усіх видань, серій вказані на сайті університету: 
www.kma.mk.ua. До кожної статті додаються: анотації українською та англійською 
мовами, авторські довідки за формою (на кожного з авторів), дві рецензії (одна внутрішня, 
одна зовнішня, за підписами докторів або кандидатів наук за науковою спеціальністю, які 
завірені відповідними підписами та печатками установ), акт експертного висновку (для 
статей технічного спрямування), фотокартки всіх авторів (формату не менше як 3 х 4 см), 
у довільній формі короткі відомості про наукову діяльність авторів (ім’я, по батькові та 
прізвище автора, рік народження, науковий ступінь, вчене звання, почесні звання, місце 
роботи, посада, коло наукових інтересів, кількість надрукованих наукових статей, 
методичних видань, монографій, отриманих патентів тощо, напрямки досліджень), 
дискета та один роздрукований примірник. 

У редакційній колегії здійснюється реєстрація статей, їх попередня перевірка на 
відповідність формальним вимогам і відправлення на рецензію. У випадку позитивної 
рецензії та відсутності зауважень, що вимагають авторського виправлення, стаття 

http://www.kma.mk.ua/


приймається редакцією та відправляється до відповідної редакційної групи для конкурсного 
відбору. У випадку негативної рецензії авторові надсилається повідомлення про негативну 
рецензію у вигляді копії її змісту.  

Зміст номера затверджується головою редакційної колегії Видання на основі подання 
відповідального секретаря та відповідального за випуск конкретного номера, рекомендується 
до друку та друкується на основі рішення вченої ради МДГУ імені Петра Могили. Статті, які 
рекомендовані до друку фаховими редакційними колегіями проходять коректуру та технічну 
верстку для відповідності вимогам видавничого формату Видання, зі збереженням змісту 
інформації. 

2.9. Структура Видань: обкладинка (із зазначенням номера ISSN), титульний аркуш, 
зміст, статті поточного номера (що включають відомості про авторів, анотації українською та 
англійською мовами), заключний аркуш та рекламні матеріали.  

2.10. Видання розсилаються відповідно до вимог Державного комітету телебачення і 
радіомовлення України та Вищої атестаційної комісії України, а також в університети 
України й установи освіти і науки, що проводять дослідження з близької тематики. 
Розсилання Видань здійснюється через науково-дослідну частину МДГУ імені Петра Могили. 
Контроль за розсиланням здійснює відповідальний секретар Видання. Реєстр розсилки видань 
наведено у додатку А. 

3. Вимоги до статей, що подаються у наукове фахове видання 

3.1. Стаття повинна відповідати тематиці Видання й сучасному стану науки і 
техніки, містити новий науковий результат (розкрита природа явища, установлена 
закономірність, особливість, механізм, аналітична або статистична залежність, технологія, 
розроблена модель і т.п.). 

3.2. Згідно з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 за 
№ 7-05/1 стаття повинна мати необхідні елементи: 

− постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями; 

− аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, яким 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 розвідок у даному напрямку. 
3.3. Виклад має бути послідовним, логічно завершеним, із чіткими формулюваннями, 

що виключають подвійне тлумачення або неправильне розуміння інформації, мова тексту – 
виразна, лаконічна та має відповідати літературним нормам.  

Автор зобов’язаний забезпечити наукову цінність матеріалу, повноту висвітлення 
питання, системність викладу, вірогідність результатів, даних, що наводяться, і їхню 
достовірність, правильність цитування посилань на літературні джерела. Статті 
публікуються мовою оригіналу. Машинописні рукописи не приймаються. 

3.4. Оформлення наукової праці: пaпip – A4; поля: нижнє, верхнє та праве – 2 см, ліве 
– 3 см; текстовий редактор: Microsoft Word; шрифт набору: Times New Roman, 14 пт; 
інтервал між рядками полуторний; текст набирається без переносів, на всю ширину 
сторінки і починається обов’язково з УДК; посилання розташовують у квадратних дужках 
арабськими цифрами протягом всього тексту (див. додаток Б). У статтях для журналу 
“Новітня філологія” посилання та примітки нумеруються після розділового знака 
послідовно верхнім індексом (зверху рядка) арабськими цифрами протягом всього тексту, а 
їх перелік розташовується наприкінці праці (у порядку їх появи в тексті) з підзаголовком 
“ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ” (“ССЬІЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ”, “REFERENCES AND 
NOTES”, “ANMERKUNGEN” тощо). 



У тексті статті допускаються підзаголовки, розміщені в окремому рядку з абзацу, 
маркери, нечисленні виділення курсивом і жирним шрифтом; не допускається 
підкреслення слів та речень (крім випадків, коли уникнути цього неможливо). Формули та 
символи, що входять до статей, повинні бути набрані тільки в редакторі формул MS 
Equation 2.0 (і наступних версіях), причому кожен новий рядок формули повинен бути 
окремим об’єктом, за винятком систем рівнянь, об’єднаних фігурною дужкою, або 
матриць і т. п. Розміри шрифту: звичайний – 12 пт; великий індекс – 10 пт; дрібний індекс 
– 8 пт; великий символ – 14 пт; дрібний символ – 8 пт, вирівнювання – по центру сторінки 
без абзацного відступу. Формули розміщуються з нового рядка після тексту, текст після 
формули – також із нового рядка. Нумерація формул – у круглих дужках, притиснутих до 
правого краю границі тексту. Рисунки, що наводяться у статтях, повинні бути чорно-
білими, форматів TIF, WMF, JPG або ВМР (вставлені безпосередньо у Word і обов’язково 
згруповані). Вони повинні бути контрастними, чіткими, без розводів. Рисунки, отримані 
скануванням, повинні бути відредаговані та відповідати зазначеним вимогам. Рисунки в 
статті повинні розташовуватися після посилань на них у тексті. Кожен рисунок 
супроводжується підписом – номер рисунка і його назва. Підпис починається з нового 
рядка, вирівнювання – по ширині, відступ – 0 см. Не допускаються кольорові ілюстрації та 
обтікання рисунків текстом. Таблиці виконують відповідно до вимог стандарту й 
друкують у тексті. Обов’язково в тексті повинні бути посилання на таблиці. Необхідно 
стежити за тим, щоб графічний матеріал і таблиці не виходили за поля сторінки. 
Сумарний обсяг рисунків і таблиць не повинний перевищувати 50 % обсягу статті. 

Список літератури озаглавлюється словом ЛІТЕРАТУРА, набраним шрифтом Times 
New Roman розміром 14 пт великими літерами по центру сторінки без абзацного відступу 
через рядок після тексту статті. Нижче шрифтом Times New Roman розміром 12 пт кожне 
найменування з нового рядка з вирівнюванням по ширині й одинарним інтервалом 
набирається нумерований список літератури, нумерується відповідно до порядку 
згадування в тексті або за алфавітом. Посилання на літературні джерела, які цитуються, і 
їхні бібліографічні описи повинні відповідати Державним стандартам України. Список 
літератури є обов’язковим і подається наприкінці статті, а бібліографічний опис 
наводиться мовою оригіналу. Посилання на джерела статистичних даних є обов’язковими. 
При викладі матеріалу статті використовується безособова форма дієслів за винятком 
звертання до попередніх робіт. Фізичні величини наводяться в системі СВ.  

3.5. Електронний варіант статті подається на дискеті, CD або за адресою E-mail: 
avi@kma.mk.ua. Назви файлів – прізвище та ініціали першого автора статті латинськими 
літерами. На етикетці дискети повинний бути такий чіткий напис: прізвище та ініціали 
першого автора статті; перші слова назви статті; назви файлів. Оформлення й зміст 
електронної копії повинний бути ідентичним тексту друкованої статті.  

3.6. Граничний обсяг статті для технічних наук – 7-8 с., для гуманітарних – 10-12 с. 
Статті, які не відповідають вищенаведеним правилам, до друку редакцією не приймаються і 
автору не відсилаються. 

3.7. Рішення про опублікування статті приймає редакційна колегія. У текст статті 
можуть бути внесені редакційні виправлення без узгодження з автором. Відбитки статей, 
фотокартки, дискети авторам не повертаються.  

4. Вимоги до електронного наукового фахового видання 

4.1. За Положенням про електронні наукові фахові видання, яке затверджено 
наказом Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України та 
Вищої атестаційної комісії України від 30 вересня 2004 р. № 768/431/547 засновник 
існуючого друкованого наукового фахового видання може здійснювати його випуск і в 
електронній формі. Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра 
Могили залишає за собою право здійснювати випуск в електронній формі таких видань: 

mailto:avi@kma.mk.ua


“Наукові праці. Науково-методичний журнал”, “Новітня філологія”, “Сучасна українська 
політика: політики і політологи про неї” та молодіжного наукового журналу “Студентські 
наукові студії”.  

4.2. Електронне видання повинно містити: 
− титульний файл у форматі HTML, у якому наводяться: вихідні відомості (назва 

Видання, надзаголовкові та підзаголовкові дані, відомості про відповідального 
редактора, вихідні та випускні дані, мінімальні системні вимоги, індекс УДК, 
номер ISSN, знак охорони авторського права, анотації), список членів 
редакційної колегії, тематика згідно з чинним переліком галузей наук, посилання 
на постанову ВАК України про включення Видання до переліку наукових 
фахових видань України; 

− індексний файл у форматі HTML, у якому наводиться зміст Видання з 
гіпертекстовими посиланнями на повні тексти статей; 

− структурований текстовий файл з бібліографічними описами статей (включаючи 
їх реферати, анотації або резюме) українською, російською та англійською 
мовами для автоматизованого формування зведеного електронного каталогу 
статей Видань; 

− файли з текстами статей у форматі HTML або PDF. У разі використання формату 
HTML для текстової частини статті графічні матеріали мають бути представлені 
у форматах GIF або JPG. Тексту статті мають передувати її назва, автор(и) та 
реферат (анотація, резюме). 

4.3. Структура файла з бібліографічними описами статей електронного наукового 
фахового видання.  

Структурований тестовий файл з бібліографічними описами статей (включаючи їх 
реферати, анотації або резюме) українською, російською та англійською мовами 
використовується для створення зведеного електронного каталогу публікацій з усіх 
електронних наукових фахових видань. Для забезпечення вводу файла до каталогу 
програмою-конвертором без додаткового опрацювання оператором його структура має 
відповідати викладеним нижче вимогам. Для створення файла використовується кодова 
таблиця CP1251 (Windows). У тексті не допускаються пусті рядки, розрядка, 
вирівнювання правого краю, відступ від лівого краю, наявність знаків переносу, елементи 
псевдографіки та інші нетекстові символи. Службові символи представляються кодами з 
першої половини кодової таблиці, знак номера – латинською літерою N. 

Елементи бібліографічного опису статті повинні мати порядкові номери згідно з 
переліком обов’язкових елементів: 

Z службовий символ – роздільник даних про окремі статті 
10 Мова тексту статті (укр., рос., англ.) 

Елементи бібліографічного опису українською мовою 
11 1-й автор (прізвище та ініціали) 
12 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)... 
13 Назва статті 
14 Кількість бібліографічних посилань 
15 Реферат (анотація, резюме) 
16 Ключові слова 
17 Ім’я файла з повним текстом статті 

Елементи бібліографічного опису російською мовою 
21 1-й автор (прізвище та ініціали) 
22 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)... 
23 Назва статті 
25 Реферат (анотація, резюме) 
26 Ключові слова 

Елементи бібліографічного опису англійською мовою 



31 1-й автор (прізвище та ініціали) 
32 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)... 
33 Назва статті 
35 Реферат (анотація, резюме) 
36 Ключові слова 
Z службовий символ – роздільник даних про окремі статті 
 
Приклад оформлення бібліографічного опису статей подано у додатку В. 
4.4. Забезпечення доступу до електронних наукових фахових видань. 
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського та Національна 

парламентська бібліотека України створюють зведений електронний каталог статей з усіх 
Видань, представляють його в Інтернет на своїх веб-сайтах і забезпечують безкоштовний 
доступ до каталогу та повних текстів статей. 

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського здійснює включення 
інформації про статті з Видань до загальнодержавної реферативної бази даних. 

5. Редакційно-видавнича рада 

5.1. Редакційно-видавнича рада створена для координації видавничої діяльності 
МДГУ імені Петра Могили. Редакційно-видавнича рада визначає науковий і навчально-
методичний рівень робіт, які подаються на розгляд. 

5.2. Матеріали до видання надаються редакційно-видавничій раді у вигляді, який 
відповідає інструкції про порядок підготовки рукописів до друку відповідно до чинного 
законодавства України та даного Положення. 

5.3. Редакційно-видавнича рада має такий склад: головний редактор, заступник 
головного редактора, вчений секретар, відповідальний секретар, начальник редакційно-
видавничого центру та члени ради. 

5.4. Склад редакційно-видавничої ради Видань: 
Клименко Л.П. – голова редакційно-видавничої ради, головний редактор, доктор 

технічних наук, професор, ректор МДГУ імені Петра Могили; 
Мещанінов О.П. – заступник голови редакційно-видавничої ради, заступник 

головного редактора, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи 
МДГУ імені Петра Могили. 

Повний склад редакційно-видавничої ради університету, редакційних колегій 
наукових фахових видань “Наукові праці. Науково-методичний журнал” (серії: “Історичні 
науки”, “Економічні науки”, “Екологія”, “Комп’ютерні технології”, “Педагогічні науки”, 
“Політичні науки”, “Техногенна безпека”, “Філологія. Мовознавство”, “Філологія. 
Літературознавство”), “Новітня філологія”, “Україна: історія і сучасність”, “Сучасна 
українська політика: політики і політологи про неї”, молодіжного наукового журналу 
“Студентські наукові студії” подається у додатку Г. 

 
6. Зберігання обов’язкових безоплатних примірників 

наукових фахових видань 
 
6.1. Організація зберігання обов’язкових безоплатних примірників Видань 

покладається на Книжкову палату України, Національну бібліотеку України імені 
В.І. Вернадського, Національну парламентську бібліотеку України, що відповідно до 
Закону України “Про обов’язковий примірник документів” є одержувачами обов’язкового 
безоплатного примірника малотиражних документів (до 100 примірників). Один 
примірник Видання зберігається в редакції. 



6.2. Одержувачі обов’язкового безоплатного примірника Видання за запитами судів, 
правоохоронних органів надають підтвердження щодо опублікування статей та у разі 
необхідності їх засвідчені копії. 

7. Порядок внесення змін до Положення 

Положення про наукові фахові видання Миколаївського державного гуманітарного 
університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”: “Наукові 
праці. Науково-методичний журнал”, “Новітня філологія”, “Україна: історія і сучасність”, 
“Сучасна українська політика: політики і політологи про неї” та молодіжний науковий 
журнал “Студентські наукові студії”, зміни і доповнення до нього затверджуються 
відповідним наказом ректора МДГУ імені Петра Могили за поданням проректора з 
наукової роботи та ухвалою Вченої ради. 

8. Створення, реорганізація та ліквідація Видань 

Видання утворюються, реорганізуються і ліквідуються наказом ректора МДГУ імені 
Петра Могили за поданням проректора з наукової роботи та ухвалою Вченої ради. 

 

 

Проректор з наукової роботи      О.П. Мещанінов 
 
 
Розроблено: 
Провідний фахівець РВВ       В.М. Понкратова 



Додаток А 
 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Ректор МДГУ ім. Петра Могили 
_______________ Л.П. Клименко  
“___” __________ 200__ р. 

 
 

РЕЄСТР РОЗСИЛКИ ВИДАНЬ 

Назва: _____________________________. Вип. _______. Том ______. 

Автор: _____________________. 

 

 
№ Кількість Джерела фінансування Вартість, грн 

Автори  
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1 За переліком           

2 Бібліотека 
НаУКМА 

         

3 Бібліотека МДГУ 
ім. П. Могили 

         

4 Наукова частина          
4 Виставки          
5 Видавничий відділ          
6 Вчена рада          
7 Рецензенти          
8 МОН України          
9 Продаж          

           
           
           
 Всього 

примірників 
         

           
      Ціна тиражу (грн)  грн        

 
 
 
 
Проректор з наукової роботи                                                                          О.П.  Мещанінов  
  



Додаток Б 
Шаблон оформлення для статей у наукові фахові видання  

(“Наукові праці. Науково-методичний журнал” та ін.) 
МДГУ ім. Петра Могили 

 
УДК (з нового рядка)  

Фото порожній рядок  
Прізвище, ініціали автора (авторів), установа, місто  
порожній рядок  
Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів), вчене звання, 
науковий ступінь, місце роботи, коло наукових інтересів. 
порожній рядок  

НАЗВА СТАТТІ ПО ЦЕНТРУ ЖИРНИМ ШРИФТОМ 
порожній рядок  
Анотація українською мовою. 
порожній рядок  
Анотація англійською мовою. 
порожній рядок  
Основний текст статті набирається шрифтом Times New Roman, розмір 14 пт, 

полуторним інтервалом, центрування по ширині без переносів, відступи праворуч і 
ліворуч – 0 см, новий рядок – 1,25 см, відступи між абзацами – 0 см. Посилання в тексті 
позначаються квадратними дужками [1, с. 5]. Поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см, ліве – 
3 см; плетіння – 0 см; папір А4 (210 х 297 мм), орієнтація – книжкова; для розміщення 
табличних даних, графіків, схем, малюнків за необхідності допускається альбомна 
орієнтація сторінки, аркуші не нумерувати.  

Формули набираються в редакторі формул MS Equation 2.0 (і наступних версіях), 
розміри шрифту: звичайний – 12 пт; великий індекс – 10 пт; дрібний індекс – 8 пт; 
великий символ – 14 пт; дрібний символ – 8 пт, вирівнювання по центру сторінки:  

(1) ФОРМУЛА  
де – розшифровка перемінних.  
Рисунки, що наводяться в статтях, повинні бути чорно-білими, посилання на рисунок 

– рис. 1 або (рис. 2, а).  
РИСУНОК 

Рис. 1. Назва рисунка з нового рядка, центрування – по ширині сторінки:  
1 – написи під рисунком; ...5 – ……...  
Рисунки по центру, без обтікання текстом! Вони повинні бути контрастними, 

чіткими без розводів. 
Таблиці виконують відповідно до вимог стандарту (табл. 1).  

Таблиця 1  
Назва таблиці по центру  

ТАБЛИЦЯ 
Необхідно стежити за тим, щоб графічний матеріал і таблиці не виходили за поля 

сторінки.  
порожній рядок  

ЛІТЕРАТУРА  
1. Список літератури озаглавлюється словом ЛІТЕРАТУРА, набраним шрифтом Times New Roman 

звичайний) розміром 14 пт великими буквами по центру сторінки.  
2. Нижче шрифтом Times New Roman розміром 14 пт кожне найменування з нового рядка й 

вирівнюванням по ширині й одинарним інтервалом, нумерується в порядку згадування в тексті 
або за алфавітом.  

3. Посилання на літературні джерела, які цитуються, і їх бібліографічний опис повинні відповідати 
держстандартам України.  

 



Додаток В 
Приклади 

подання даних з бібліографічними описами статей 
(на прикладі публікацій з “Вісника астрономічної школи” 

за 2000 р., Т. 1, N 1) 
 

Z 
10 рус 
11 Антонов В.О. 
12 Железняк О.О., Завізіон О.В. 
13 Опис гравітаційного потенціалу тіл обертання 
14 5 
15 Проаналізовано можливість задання зовнішнього гравітаційного потенціалу 

вісесиметричного тіла потенціалом неоднорідного стрижня... 
16 гравітаційний потенціал, вісесиметричне тіло 
17 00avaptv.pdf 
21 Антонов В.А. 
22 Железняк О.А., Завизион О.В. 
23 Описание гравитационного потенциала тел вращения 
25 Проанализирована возможность представления внешнего гравитационного 

потенциала осесимметричного тела потенциалом неоднородного стержня... 
26 Гравитационный потенциал, осесимметричное тело 
31 Antonov V.A. 
32 Zheleznyak O.A., Zavizion O.V. 
33 Description of the gravitational potential of bodies of revolution 
35 Possibility of description of external gravitational potential of axially symmetric body 

with the potential of inhomogeneous pivot is analyzed... 
36 gravitational potential, axially symmetric body 
Z 
10 англ 
11 Марченко О.М. 
13 Розв’язки рівняння Клеро та кусково-неперервна модель Роша радіального 

розподілу густини 
14 6 
15 Кусково-неперервну модель Роша розглянуто як один з можливих розв’язків 

(точних або наближених) рівнянь Клеро, Пуассона та Вільямсона-Адамса... 
17 00manrdm.htm 
21 Марченко А.Н. 
23 Решение уравнений Клеро и кусочно-непрерывная модель Роша радиального 

распределения плотности 
25 Кусочно-непрерывная модель Роша рассмотрена как одно из возможных решений 

(точных либо приближенных) уравнений Клеро, Пуассона и Вильямсона-Адамса... 
31 Marchenko A.N. 
33 Solutions of Clairaut’s equation and the piecewise Roche's density model 
35 The piecewise Roche’s model is considered as one of the possible solutions (exact or 

approximate) of Clairaut, Poisson and Williams-Adams equations... 
Z 



Додаток Г 
 

Склад редакційно-видавничої ради МДГУ імені Петра Могили 
Клименко Л.П. – голова редакційно-видавничої ради, головний редактор, доктор 

технічних наук, професор, ректор МДГУ імені Петра Могили. 
Мещанінов О.П. – заступник голови редакційно-видавничої ради, заступник 

головного редактора, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової 
роботи МДГУ імені Петра Могили. 

Михальченко М.І. – голова редакційної колегії видання “Сучасна українська 
політика: політики і політологи про неї”, член-кореспондент НАН України, 
доктор філософських наук, професор, президент Академії політичних наук 
України, провідний науковий співробітник Інституту політичних та 
етнонаціональних досліджень НАН України. 

Багмет М.О. – голова редколегії серії “Політичні науки”, доктор історичних наук, 
професор. 

Букач М.М. – голова редколегії серії “Педагогічні науки”, доктор педагогічних наук, 
професор. 

Горлачук В.В. – голова редколегії серії “Економічні науки”, доктор економічних 
наук, професор. 

Грабак Н.Х. – голова редколегії серії “Екологія”, доктор сільськогосподарських наук, 
професор, старший науковий співробітник. 

Дубова О.А. – голова редколегії серії “Філологія. Мовознавство”, доктор 
філологічних наук, професор. 

Клименко Л.П. – голова редколегії серії “Техногенна безпека”, доктор технічних 
наук, професор. 

Матвєєва Н.П. – голова редколегії серії “Філологія. Літературознавство”, доктор 
філологічних наук, професор. 

Науменко А.М. – голова редколегії серії “Новітня філологія”, доктор філологічних 
наук, професор. 

Тригуб П.М. – голова редколегії серії “Історичні науки”, доктор історичних наук, 
професор, академік УАІН. 

Фісун М.Т. – голова редколегії серії “Комп’ютерні технології”, доктор технічних 
наук, професор, старший науковий співробітник, дійсний член УАІН. 

Андрєєв В.І. – відповідальний секретар. 
 

Редакційна колегія наукового фахового видання 
“Наукові праці. Науково-методичний журнал” 

серії “Економічні науки” 
 

1 Горлачук Валерій Васильович, доктор економічних наук, професор кафедри 
економіки підприємства МДГУ ім. Петра Могили – голова редакційної колегії 
серії “Економічні науки” (м. Миколаїв). 

2 Верланов Юрій Юрійович, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету 
економічних наук МДГУ ім. Петра Могили – відповідальний секретар 
редакційної колегії серії “Економічні науки” (м. Миколаїв). 

3 Бажал Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор Національного 
університету “Києво-Могилянська академія” (м. Київ). 

4 Семенов Василь Федорович, доктор економічних наук, професор Одеського 
державного економічного університету (м. Одеса). 

5 Червень Іван Іванович, доктор економічних наук, професор Миколаївського 
державного аграрного університету (м. Миколаїв). 



6 Мамуль Лариса Олександрівна, доктор економічних наук, професор 
Херсонського державного аграрного університету (м. Херсон). 

7 Пантелєєв В.Д., доктор економічних наук, професор Українського державного 
морського технічного університету (м. Миколаїв). 

8 Уланчук В.С., доктор економічних наук, професор Уманського державного 
аграрного університету (м. Умань). 

9 Нетудихата Костянтин Леонтійович, кандидат економічних наук кафедри 
фінансів і кредиту МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

10 Норд Ганна Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та 
кредиту, декан факультету післядипломної освіти МДГУ ім. Петра Могили 
(м. Миколаїв). 

 
Редакційна колегія наукового фахового видання 
“Наукові праці. Науково-методичний журнал” 

серії “Екологія” 
 

1. Грабак Наум Харитонович, доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри 
екології та природокористування – голова редакційної колегії серії “Екологія” 
МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

2. Прищепов Олег Федорович, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету 
еколого-медичних наук МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

3. Клименко Леонід Павлович, доктор технічних наук, професор, ректор МДГУ імені 
Петра Могили (м. Миколаїв). 

4. Томілін Юрій Андрійович, доктор біологічних наук, професор кафедри техногенної 
безпеки МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

5. Єлісєєв Віктор Валентинович – кандидат технічних наук, в.о. доцента, заступник 
завідувача кафедри екології та природокористування МДГУ ім. Петра Могили – 
відповідальний секретар редакційної колегії серії “Екологія” (м. Миколаїв). 

6. Добровольський Валерій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент 
кафедри екології та природокористування МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

7. Криницький Григорій Томкович, доктор біологічних наук, завідувач кафедри 
лісівництва Українського державного лісотехнічного університету (м. Львів). 

8. Гордієнко Володимир Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
академік Кримської академії наук, завідувач кафедри землеробства Кримського 
державного аграрного університету (м. Сімферополь). 

9. Несмашна Олександра Юхимівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
завідувач відділу екології Луганського інституту агропромислового виробництва 
(м. Луганськ). 

10. Єщенко Володимир Омельянович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
завідувач кафедри землеробства Уманського державного аграрного університету 
(м. Умань). 

11. Парпан Василь Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри 
біології Прикарпатського університету (м. Івано-Франківськ). 

12. Кутлахмедов Юрій Олексійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач 
кафедри радіоекології та радіобіології біологічного факультету Національного 
університету ім. Т.Г. Шевченка (м. Київ). 

13. Стекльонов Євген Петрович, доктор біологічних наук, професор, старший 
науковий співробітник Біосферного заповідника ім. Ф.Є. Фальц-Фейна “Асканія-
Нова” (м. Херсон). 

14. Гузь Микола Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
завідувач кафедри лісових культур Львівського державного лісотехнічного 
університету (м. Львів). 



15. Чорний Сергій Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії МДАУ (м. Миколаїв). 

16. Жаріков Валерій Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри 
екології ХДАУ. 

 
Редакційна колегія наукового фахового видання 
“Наукові праці. Науково-методичний журнал” 

серії “Історичні науки” 
 
1. Тригуб Петро Микитович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики МДГУ ім. Петра Могили – голова 
редакційної колегії серії “Історичні науки” (м. Миколаїв). 

2. Мицик Юрій Андрійович, доктор історичних наук, професор кафедри історії 
НаУКМА (м. Київ). 

3. Багмет Михайло Олександрович, доктор історичних наук, професор, проректор з 
науково-педагогічної роботи та питань розвитку МДГУ ім. Петра Могили 
(м. Миколаїв).  

4. Тригуб Олександр Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
міжнародних відносин та зовнішньої політики МДГУ ім. Петра Могили – 
відповідальний секретар редакційної колегії серії “Історичні науки” 
(м. Миколаїв). 

5. Даниленко Віктор Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач 
відділом історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН 
України (м. Київ). 

6. Шкляж Йосиф Михайлович, доктор історичних наук, професор Миколаївського 
державного університету ім. В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв). 

7. Шкварець Валентин Павлович, доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри українознавства Миколаївського навчально-наукового інституту 
Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (м. Миколаїв). 

8. Колісниченко Анатолій Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри політичних наук МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

9. Гавеля Володимир Леонтійович, доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри філософії МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

10. Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 
історії МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

11. Станко Володимир Нікіфорович, доктор історичних наук, професор кафедри 
історії МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

12. Пронь Сергій Вікторович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 
всесвітньої історії МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

 
Редакційна колегія наукового фахового видання 
“Наукові праці. Науково-методичний журнал”  

серії “Комп’ютерні технології” 
 

1. Фісун Микола Тихонович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
інтелектуальних інформаційних систем МДГУ ім. Петра Могили – голова 
редакційної колегії серії “Комп’ютерні технології” (м. Миколаїв). 

2. Бідюк Петро Іванович, доктор технічних наук, професор Інституту прикладного 
системного аналізу (ННК ІПСА) – заступник голови редакційної колегії серії 
“Комп’ютерні технології” (м. Київ). 

3. Гожий Олександр Петрович, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету 
комп’ютерних наук МДГУ ім. Петра Могили, завідувач кафедри інформаційних 



технологій та програмних систем – відповідальний секретар редакційної колегії 
серії “Комп’ютерні технології” (м. Миколаїв). 

4. Данилов Валерій Якович, доктор технічних наук, професор кафедри методів 
системного аналізу Інституту прикладного системного аналізу (ННК ІПСА) 
(м. Київ). 

5. Дихта Леонід Михайлович, доктор технічних наук, професор кафедри прикладної 
та вищої математики МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

6. Казарєзов Анатолій Якович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
економічної теорії та економетрії МДГУ імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

7. Кондратенко Юрій Пантелійович, доктор технічних наук, професор кафедри 
інтелектуальних інформаційних систем МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

8. Кутковецький Валентин Якович, доктор технічних наук, професор кафедри 
інформаційних технологій і програмних систем МДГУ ім. Петра Могили 
(м. Миколаїв). 

9. Лейфура Валентин Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, професор, 
завідувач кафедри прикладної та вищої математики МДГУ ім. Петра Могили 
(м. Миколаїв). 

10. Мещанінов Олександр Павлович, доктор педагогічних наук, професор, проректор 
з наукової роботи МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

11. Коваленко Ігор Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
ПЗАС НУК (м. Миколаїв). 

12. Синявський Олександр Леонідович, доктор технічних наук, професор кафедри 
інформатики НаУКМА (м. Київ). 

13. Тадеуш Кватер, phd, доцент, керівник кафедри комп’ютерних систем 
Ржешовського університету (м. Ржешов, Польща). 

14. Трунов Олександр Миколайович, кандидат технічних наук, в.о. професора, 
завідувач кафедри медичних приладів та систем, перший проректор МДГУ 
ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

 
Редакційна колегія наукового фахового видання 
“Наукові праці. Науково-методичний журнал”  

серії “Педагогічні науки” 
 

1. Букач Микола Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри соціальної роботи, педагогіки та психології МДГУ ім. Петра Могили – 
голова редакційної колегії серії “Педагогічні науки” (м. Миколаїв). 

2. Мейжис Ірина Альбертівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 
соціальної роботи, педагогіки та психології МДГУ ім. Петра Могили 
(м. Миколаїв).  

3. Старіков Ілля Мойсейович, доктор педагогічних наук, професор 
Південнослов’янського університету (м. Миколаїв). 

4. Гірник Андрій Миколайович, кандидат філософських наук, професор, завідувач 
кафедри психології, педагогіки та конфліктології НаУКМА (м. Київ). 

5. Крутоголова Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента, 
завідувач кафедри української філології і світової літератури МДГУ ім. Петра 
Могили (м. Миколаїв). 

6. Лейфура Валентин Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, професор, 
завідувач кафедри прикладної та вищої математики МДГУ ім. Петра Могили 
(м. Миколаїв). 



7. Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
лабораторії педагогіки та психології вищої школи Інституту педагогіки і психології 
професійної освіти АПН України (м. Київ). 

8. Гребенюк Георгій Євгенович, доктор педагогічних наук, професор кафедри 
прикладної соціології Національного університету внутрішніх справ (м. Харків). 

9. Гришкова Раїса Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри англійської мови МДГУ ім. Петра (м. Миколаїв). 

10. Федоришин Борис Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
лабораторії психології професійної освіти Інституту педагогіки і психології 
професійної освіти АПН України (м. Київ). 

11. Пронкевич Олександр Вікторович, кандидат філологічних наук, доцент, декан 
факультету іноземної філології МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).  

12. Попова Тетяна Семенівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
роботи, педагогіки та психології МДГУ ім. Петра Могили – відповідальний секретар 
редакційної колегії серії “Педагогічні науки” (м. Миколаїв). 

 
Редакційна колегія наукового фахового видання 
“Наукові праці. Науково-методичний журнал”  

серії “Політичні науки” 
 

1. Багмет Михайло Олександрович, доктор історичних наук, професор, проректор з 
науково-педагогічної роботи та питань розвитку, завідувач кафедри державної 
політики та менеджменту МДГУ імені Петра Могили – голова редакційної колегії 
(м. Миколаїв). 

2. Іванов Микола Семенович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 
державної служби МДГУ імені Петра Могили – заступник голови редакційної 
колегії (м. Миколаїв). 

3. Євтушенко Олександр Никифорович, кандидат політичних наук, доцент кафедри 
державної служби МДГУ імені Петра Могили – відповідальний секретар 
редакційної колегії (м. Миколаїв). 

4. Бакуменко Валерій Данилович, доктор наук з державного управління, професор, 
проректор Академії муніципального управління (м. Київ). 

5. Бондаренко Віктор Дмитрович, доктор філософських наук, професор, вчений 
секретар Вищої атестаційної комісії України (м. Київ). 

6. Воротін Валерій Євгенович, доктор наук з державного управління, професор, 
заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень (м. Київ). 

7. Гавеля Володимир Леонтійович, доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри філософії МДГУ імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

8. Кальниш Юрій Григорович, доктор наук з державного управління, в.о. професора 
МДГУ імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

9. Колісніченко Анатолій Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри політичних наук МДГУ імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

10. Михальченко Микола Іванович, член-кореспондент НАН України, доктор філософських 
наук, професор, президент Української академії політичних наук (м. Київ). 

11. Радиш Ярослав Федорович, доктор наук з державного управління, професор 
Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ). 

12. Рибачук Микола Филимонович, доктор філософських наук, професор за 
сумісництвом МДГУ імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

13. Рижих Василь Миколайович, доктор наук з державного управління, начальник 
відділу Секретаріату Президента України (м. Київ). 

14. Тригуб Петро Микитович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародних відносин та зовнішньої політики МДГУ імені Петра Могили 
(м. Миколаїв). 



Редакційна колегія наукового фахового видання 
“Наукові праці. Науково-методичний журнал”  

серії “Техногенна безпека” 
 

1. Клименко Леонід Павлович, доктор технічних наук, професор, ректор МДГУ імені 
Петра Могили – голова редакційної колегії серії “Техногенна безпека” 
(м. Миколаїв). 

2. Сирота Олександр Архипович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри 
техногенної безпеки МДГУ імені Петра Могили (м. Миколаїв) – відповідальний 
секретар редакційної колегії серії “Техногенна безпека” (м. Миколаїв). 

3. Кутковецький Валентин Якович, доктор технічних наук, професор кафедри 
інформаційних технологій і програмних систем МДГУ імені Петра Могили 
(м. Миколаїв). 

4. Дихта Леонід Михайлович, доктор технічних наук, професор кафедри прикладної 
та вищої математики МДГУ імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

5. Фісун Микола Тихонович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
інтелектуальних інформаційних систем МДГУ імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

6. Казарєзов Анатолій Якович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
економічної теорії та економетрії МДГУ імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

7. Мещанінов Олександр Павлович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з 
наукової роботи МДГУ імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

8. Трунов Олександр Миколайович, кандидат технічних наук, в.о. професора, 
завідувач кафедри медичних приладів та систем, перший проректор МДГУ імені 
Петра Могили (м. Миколаїв). 

9. Прищепов Олег Федорович, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету 
еколого-медичних наук МДГУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).  

10. Рижков Сергій Сергійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
екології Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 
(м. Миколаїв). 

11. Тімошевський Борис Георгійович, доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри двигунів внутрішнього згоряння Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв). 

12. Сербін Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор кафедри турбін 
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 
(м. Миколаїв). 

13. Лущик Анатолій Васильович, доктор геологічно-мінералогічних наук, професор 
кафедри інженерної екології Кримського інституту курортного та 
природоохоронного будівництва (м. Сімферополь). 

 
Редакційна колегія наукового фахового видання 
“Наукові праці. Науково-методичний журнал”  

серії “Філологія. Літературознавство” 
 

1. Матвєєва Наталя Петрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 
англійської філології МДГУ ім. Петра Могили – голова редколегії серії 
“Філологія. Літературознавство” (м. Миколаїв).  

2. Науменко Анатолій Максимович, доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри теорії та практики перекладу і німецької філології МДГУ ім. Петра 
Могили (м. Миколаїв). 

3. Мегела Іван Павлович, доктор філологічних наук, професор Київського 
національного університету імені Т.Г. Шевченка (м. Київ). 



4. Дубова Олена Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, завідуюча 
кафедрою української філології і світової літератури МДГУ ім. Петра Могили 
(м. Миколаїв). 

5. Бєлєхова Лариса Іванівна, доктор філологічних наук, професор Херсонського 
державного університету (м. Херсон). 

6. Гундорова Тамара Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідуюча 
відділом теорії літератури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка (м. Київ). 

7. Висоцька Наталія Олександрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 
теорії та історії світової літератури Київського національного лінгвістичного 
університету (м. Київ). 

8. Пронкевич Олександр Вікторович, кандидат філологічних наук, доцент, декан 
факультету іноземної філології МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

9. Даниленко Ірина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української філології та світової літератури МДГУ ім. Петра Могили 
(м. Миколаїв). 

10. Остапчук Тетяна Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та 
практики перекладу і німецької філології МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

11. Лебединцева Наталія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української філології та світової літератури МДГУ ім. Петра Могили 
(м. Миколаїв). 

 
Редакційна колегія наукового фахового видання 
“Наукові праці. Науково-методичний журнал”  

серії “Філологія. Мовознавство” 
 

1. Дубова Олена Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, завідуюча 
кафедрою української філології і світової літератури МДГУ ім. Петра Могили – 
голова редакційної колегії серії “Філологія. Мовознавство” (м. Миколаїв). 

2. Бєлєхова Лариса Іванівна, доктор філологічних наук, професор Херсонського 
державного університету (м. Херсон).  

3. Бровченко Тамара Олександрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 
англійської філології МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

4. Висоцька Наталія Олександрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 
теорії та історії світової літератури Київського національного лінгвістичного 
університету (м. Київ). 

5. Гундорова Тамара Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідуюча 
відділом теорії літератури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка (м. Київ). 

6. Лебединцева Наталія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української філології і світової літератури МДГУ ім. Петра Могили 
(м. Миколаїв). 

7. Матвєєва Наталя Петрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 
англійської філології МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

8. Мацюк Галина Петрівна, доктор філологічних наук, професор Львівського 
національного університету ім. І. Франка (м. Львів). 

9. Мегела Іван Петрович, доктор філологічних наук, професор Київського 
національного університету ім. Т.Г. Шевченка (м. Київ). 

10. Науменко Анатолій Максимович, доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри теорії та практики перекладу і німецької філології МДГУ ім. Петра 
Могили (м. Миколаїв). 

11. Остапчук Тетяна Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент МДГУ ім. Петра 
Могили (м. Миколаїв). 



12. Пронкевич Олександр Вікторович, кандидат філологічних наук, доцент, декан 
факультету іноземної філології МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).  

13. Радзієвська Тетяна Вадимівна, доктор філологічних наук, провідний науковий 
співробітник Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (м. Київ). 

14. Тропіна Ніна Павлівна, доктор філологічних наук, професор Херсонського 
державного університету (м. Херсон). 

15. Шумарова Наталія Петрівна, доктор філологічних наук, професор Київського 
національного університету ім. Т.Г. Шевченка (м. Київ). 

 
Редакційна колегія наукового фахового видання  

“Новітня філологія”  
 

1. Науменко Анатолій Максимович, доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри теорії та практики перекладу і німецької філології МДГУ ім. Петра 
Могили – голова редакційної колегії наукового журналу “Новітня філологія” 
(м. Миколаїв).  

2. Пронкевич Олександр Вікторович, кандидат філологічних наук, доцент, декан 
факультету іноземної філології МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).  

3. Лоленко Олексій Олександрович, викладач кафедри теорії та практики перекладу 
і німецької філології МДГУ імені Петра Могили – відповідальний секретар 
редакційної колегії серії “Новітня філологія” (м. Миколаїв). 

4. Матвєєва Наталія Петрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 
англійської філології МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

5. Бровченко Тамара Олександрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 
англійської філології МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

6. Гамзюк Микола Васильович, доктор філологічних наук, професор, декан 
перекладацького факультету Київського національного лінгвістичного 
університету (м. Київ). 

7. Кияк Тарас Романович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
перекладу з німецької мови Київського національного університету 
ім. Т.Г. Шевченка (м. Київ). 

8. Козлов Олександр Спиридонович, доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри української та світової культури Севастопольського національного 
технічного університету (м. Севастополь). 

9. Козловський Віктор Володимирович, доктор філологічних наук, професор 
кафедри германської філології Київського національного університету 
ім. Т.Г. Шевченка (м. Київ). 

10. Огуй Олександр Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри англійської філології Чернівецького національного університету 
(м. Чернівці). 

 
Редакційна колегія наукового фахового видання 

“Україна: історія і сучасність” 
 

Співголови редакційної колегії: 
Бонусяк Владімір – доктор з історії, професор, ректор Жешовського університету 

імені Королеви Ядвіги (м. Жешов). 
Клименко Леонід Павлович – доктор технічних наук, професор, ректор МДГУ 

ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 
Михальченко Микола Іванович – член-кореспондент Національної академії наук 

України, доктор філософських наук, професор, Президент Української академії 
політичних наук (м. Київ). 



Заступники співголів редакційної колегії: 
Багмет Михайло Олександрович – доктор історичних наук, професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи та питань розвитку МДГУ ім. Петра Могили 
(м. Миколаїв). 

Панченко П.П. – доктор історичних наук, професор, віце-президент Української 
академії історичних наук. 

Саган Станіслав – доктор з права, професор, віце-ректор Жешовського університету 
імені Королеви Ядвіги (м. Жешов). 

Відповідальний секретар редакційної колегії: 
Котляр Юрій Вадимович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

історії МДГУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 
Члени редакційної колегії: 
Бабак О.І. – кандидат історичних наук, доцент (м. Херсон). 
Бажан О.В. – заступник директора Центрального державного архіву громадських 

об’єднань України (м. Київ). 
Білоусова Л.Г. – заступник директора Державного архіву Одеської області 

(м. Одеса). 
Войтонь, Реґіна – магістр з польської та слов’янської філології (м. Катовіце, 

Республіка Польща). 
Гнатюк, Оля – професор, радник зі справ культури і науки в посольстві Республіки 

Польща в Україні (м. Київ). 
Євтушенко О.Н. – кандидат політичних наук, доцент (м. Миколаїв). 
Іванов М.С. – доктор політичних наук, професор (м. Миколаїв). 
Кушнір В.Г. – кандидат історичних наук, доцент (м. Одеса). 
Левченко Л.Л. – кандидат історичних наук, директор Державного архіву 

Миколаївської області (м. Миколаїв). 
Ляпіна Л.А. – кандидат політичних наук, доцент (м. Миколаїв). 
Маковська Н.В. – кандидат історичних наук, доцент, директор Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління України (м. Київ). 
Мещанінов О.П. – доктор педагогічних наук, професор (м. Миколаїв). 
Міронова І.С. – кандидат історичних наук, доцент (м. Миколаїв). 
Міхель Д.О. – начальник відділу зв’язків з громадськістю МДГУ імені Петра Могили 

(м. Миколаїв). 
Музичук О.В. – директор Центрального державного історичного архіву України 

(м. Київ). 
Недзельський Петро – професор Щецинського університету (Республіка Польща). 
Олійник О.В. – кандидат юридичних наук, начальник відділу Міністерства освіти і 

науки України (м. Київ). 
Онух Єжи – директор Польського інституту, радник Посольства Республіки Польща 

в Україні (м. Київ). 
Пронкевич О.В. – кандидат філологічних наук, доцент (м. Миколаїв). 
Селянська Л.Г. – голова Миколаївського польського культурно-національного 

товариства (м. Миколаїв). 
Семенченко Ф.Г. – кандидат політичних наук, доцент (м. Херсон). 
Сінкевич Є.Г. – кандидат історичних наук, доцент (м. Херсон). 
Соскін О.І. – кандидат економічних наук, професор (м. Київ). 
Шевченко Н.В. – кандидат історичних наук, доцент (м. Миколаїв). 
Шитюк М.М. – доктор історичних наук, професор (м. Миколаїв). 

 
 
 
 



Редакційна колегія наукового фахового видання 
“Сучасна українська політика: політики і політологи про неї” 

 
1. Михальченко М.І., член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, 

професор, президент Української академії політичних наук – голова редакційної 
колегії. 

2. Левенець Ю.А., доктор політичних наук, член-кореспондент НАН України – 
заступник голови редакційної колегії. 

3. Багмет М.О. – доктор історичних наук, професор, відповідальний за випуск. 
4. Левченко Л.О. – кандидат політичних наук, доцент, науковий секретар. 
5. Андрущенко В.П. – доктор філософських наук, професор. 
6. Войналович В.А. – доктор політичних наук, професор. 
7. Горбатенко В.П. – доктор політичних наук, професор. 
8. Іванов М.С. – доктор політичних наук, професор.  
9. Колісниченко А.І. – доктор історичних наук, професор. 
10. Мещанінов О.П. – доктор педагогічних наук, професор. 
11. Рибачук М.Ф. – доктор філософських наук, професор. 
12. Рудич Ф.М. – доктор філософських наук, професор. 
13. Цвих В.Ф. – доктор політичних наук, професор. 
14. Шайгородський Ю.Ж. – кандидат психологічних наук. 
15. Шкляр Л.Є. – доктор політичних наук, професор. 

 
Редакційна колегія молодіжного наукового журналу 

“Студентські наукові студії”, секції: “Економічні науки”, “Екологія”, “Технічні 
науки”, “Політичні науки”, “Філологія” 

 
1. Клименко Леонід Павлович, доктор технічних наук, професор, ректор МДГУ 

ім. Петра Могили – голова редакційної колегії. 
2. Мещанінов Олександр Павлович, доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи МДГУ ім. Петра Могили – заступник голови 
редакційної колегії. 

3. Багмет Михайло Олександрович, доктор історичних наук, професор, проректор 
з науково-педагогічної роботи та питань розвитку МДГУ ім. Петра Могили – 
відповідальний за випуск. 

4. Іванов Микола Семенович, доктор політичних наук, завідувач кафедри 
державної служби Інституту державного управління, професор МДГУ ім. Петра 
Могили. 

5. Беглиця Володимир Петрович – кандидат економічних наук, доцент, 
Міністерство освіти і науки України. 

6. Євтушенко Олександр Никифорович – кандидат політичних наук, доцент 
кафедри державної служби Інституту державного управління МДГУ ім. Петра 
Могили. 

7. Ляпіна Людмила Анатоліївна, кандидат політичних наук, доцент, декан 
факультету соціології МДГУ ім. Петра Могили. 

8. Сорока С.В. – кандидат політичних наук, старший викладач. 
9. Шатун Володимир Тимофійович – доцент. 
10. Гладенко В.М. 
11. Міхель Дмитро Олегович, начальник відділу зв’язків з громадськістю МДГУ 

імені Петра Могили (м. Миколаїв). 
12. Матяж С.В. 
13. Бочкарьова Т.Ю.  
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