Методичні рекомендації щодо оформлення перших сторінок видання
«Вісник Одеського національного університету. Серія: …………….»
згідно з ДСТУ та Свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації
Методичні рекомендації
діючі стандарти:

розроблені з

використанням та посиланням на

ДСТУ 4861:2007 Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості
ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення
ДСТУ 7152:2010 Інформація та документація. Видання. Оформлення
публікацій у журналах і збірниках.
Вісник ОНУ – серійне, періодичне видання.
Вісник ОНУ – науковий, або науково-виробничий (див. свідоцтво) журнал.
Вісник Одеського національного університету – загальна назва видання
для всіх серій.
Кожна серія виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену
постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово
оформлених випусків, які не повторюються за змістом.
Номер тому – означає валовий номер, що вказує на суцільну порядкову
нумерацію періодичного видання від дня його заснування. Номер тому має
бути однаковий для всіх серій в межах одного року.
Перша цифра в нумерації випуску – це поточний номер, тобто порядковий
номер видання у межах одного року. Поточна нумерація починається кожен
рік з першого номеру.
Друга цифра в нумерації випуску (у дужках) – це валовий номер, що вказує
на загальну кількість випусків, які вийшли з моменту заснування серії.
Обов’язкові елементи вихідних відомостей у періодичних виданнях:
•
Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN);
•
надзаголовкові дані;
•
назва видання, власна назва випуску;
•
підзаголовкові дані;
•
вихідні дані;
•
відомості про редакторів, редакційну колегію;
•
знак авторського права;
•
надвипускні дані;
•
випускні дані.

(Обкладинка)
На обкладинці розміщують:
• Міжнародний стандартний номер (ISSN)
• Назву видання Вісник Одеського національного університету
•

Нумерацію видання: номер тому, випуску, валовий номер випуску, рік

Том 16, випуск 1(5) 2011
• Власну назву випуску (якщо вона є) Матеріали конференції;
Біотехнологія та ін.

Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN)
розміщують у правому верхньому куті обкладинки
(ISSN)
Назву видання наводять в повній формі та виокремлюють її серед
інших вихідних відомостей (шрифт, фарба тощо) розміщують на першій
сторінці обкладинки. (Дозволено наводити назву складну). Назва видання
має бути однаковою впродовж усього часу випуску цього видання.
Змінювати назву дозволено тільки в офіційно встановленому порядку
Вісник Одеського національного університету
Серія:…………..
Нумерацію наводять на першій сторінці обкладинки. Нумерацію
періодичного видання щорічно починають з першого номера (поточна
нумерація). Крім поточної нумерації зазначають порядковий номер випуску
періодичного видання від дня його заснування (валова нумерація). Валовий
номер зазначають після поточного номера в круглих дужках. Нумерація
проставляється тільки арабськими цифрами. Поряд з нумерацією зазначають
рік, до якого відноситься випуск, незалежно від року видання.
Том 3, випуск 1 (5) 2011
Якщо випуск має власну назву:
Власну назву випуску розміщують під загальною назвою, після номера
випуску
Матеріали конференцій; Біотехнології; Мікробіологія та ін.

(Зразок обкладинки)
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(Титульна сторінка)
На титульній сторінці розміщують:
• Надзаголовкові дані
• Назву видання
• Підзаголовкові дані
• Вихідні дані
Надзаголовкові дані – найменування організації від імені чи за участю
якої випускають видання.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Назва видання може складатися із загальної назви видання і назви
його розділу (серії чи підсерії). Назва видання має відображати основну
тематику видання, спеціальну галузь знань чи сферу діяльності, якій вона
присвячена. Назва повинна бути однаковою впродовж усього часу випуску
цього видання.
загальна назва видання Вісник Одеського національного
університету
- назва розділу(серії, підсерії)
Серія: Філологія
-

Підзаголовкові дані:
– вид видання Науковий журнал; Науково-практичний журнал;
Науково-виробничий журнал (див. Свідоцтво)
– періодичність Виходить 2 рази на рік; Виходить 4 рази на рік
(див. Свідоцтво)
– рік і місяць заснування Серію засновано у квітні 2006 року; Серію
засновано у жовтні 2007 року (див. Свідоцтво)
– нумерацію періодичного видання – номер тому, випуску, валовий
номер випуску, рік
Том 16, випуск 1(5) 2011
Нумерацію періодичного видання щорічно починають з першого
номера (поточна нумерація), випуск 1. Крім поточної нумерації
зазначають порядковий номер випуску періодичного видання від
дня його заснування (валова нумерація). Валовий номер зазначають
після поточного номера в круглих дужках (5).
Нумерацію
проставляють тільки арабськими цифрами. Поряд з нумерацією
зазначають рік, до якого відноситься випуск, незалежно від року
видання 2011.

На кожному випуску видання зазначають тільки один номер, за
винятком тих випадків, коли треба об’єднати два випуски в
одному.
Том 3, випуск 1/2 (5/6)
Власну назву випуску (якщо вона є) розміщують під загальною
назвою після номера випуску
Матеріали конференцій; Біотехнології; Мікробіологія
та ін.
Вихідні дані:
– місце випуску. Місцем випуску є місцезнаходження редакції Одеса;
Київ; Харків
– найменування - (ім’я видавця) «Одеський національний
університет»; «Астропринт»
– рік випуску видання – це рік його виходу у світ, незалежно від року,
до якого відноситься випуск 2012. Ці дані наводять у нижній
частині титульної сторінки.
2012

(Зразок титульної сторінки)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ВІСНИК

ОДЕСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство,
книгознавство

Науковий журнал
Виходить 2 рази на рік
Серія заснована у жовтні 2007 р.

Том 16, випуск 1/2 (5/6) 2011

Одеса
«Одеський національний університет» 2011

(Зворот титульної сторінки)
На звороті титульного аркуша розміщують:
Відомості про засновника Засновник: Одеський національний
університет
імені І. І. Мечникова
Відомості про засновника (співзасновників) подають на титульній
сторінці або на звороті титульного аркуша.
Якщо засновник видання одночасно є його видавцем, про це треба
зазначити, наприклад, «Засновник і видавець…»
Відомості про редакторів Редакційна колегія журналу:
Відомості про головного чи відповідального редактора, склад
редакційної колегії зазначають на звороті титульного аркуша або на останній
сторінці
Відомості про зміни у виданні
Відомості про зміни у виданні (…, уточнення нумерації, …) подають у
останньому незміненому чи у першому зміненому номерах (випусках) в
анотації чи окремим рядком на звороті титульного аркуша, наприклад:

З 16 тому «Вісник ОНУ. Серія: Філологія» має власну подвійну
нумерацію Том 16, випуск 1 (5)

Знак охорони авторського права
©
Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова, 2011

Знак охорони авторського права на все видання в цілому наводять у
правому нижньому куті звороту титульного аркуша

(Зразок зворотньої сторінки титульного листа)
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Редакційна колегія журнал у:
І. М. Коваль (головний редактор), О. В. Запорожченко (заступник головного редактора),
В. О. Іваниця (заступник головного редактора), Є. Л. Стрельцов (заступник головного
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Труба, О. В. Тюрин, Є. А. Черкез, Є. М. Черноіваненко.
Редакційна колегія серії:
В. М. Хмарський, д-р іст. наук (науковий редактор); М. О. Подрезова, директор Наукової
бібліотеки (заступник головного редактора); О. В. Полевщикова, канд. іст. наук
(відповідальний секретар); А. А. Непомнящий, д-р іст. наук; В. П. Пружина, заступник
директора Наукової бібліотеки; В. В. Самодурова, ст. наук. співробітник; Є. М.
Черноіваненко, д-р філол. наук.

Editorial board of the journal:
I. M. Koval (Editor-in-Chief), O. V. Zaporozhchenko (Deputy Editor-in-Chief), V. O. Ivanytsia
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З 16 тому «Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство,
книгознавство» має власну подвійну нумерацію
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(Остання сторінка)

На останній сторінці розміщують:
•

•
•
•
•
•

Випускні дані:
серія, номер і дата видачі Свідоцтва про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації Серія КВ №11461 від 7.07.2006
р.
Тираж 100 примірників
№ замовлення виготовлювача видавничої продукції,
відомості про місцезнаходження, телефон, факс, електронну адресу
редакції,
відомості про найменування та місцезнаходження видавця і
виготовлювача видавничої продукції,
відомості про видачу виготовлювачу видавничої продукції свідоцтва
про внесення до Державного реєстру.

Випускні дані можна подавати на останній сторінці видання, або на
звороті титульного аркуша .
Дати у випускних даних позначають арабськими цифрами.
Якщо місцезнаходження редакції і видавця одне й те саме, про це треба
зазначити (наприклад, «Адреса редакції та видавця…»)

(Зразок останньої сторінки)
Українською, російською та англійською мовами

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
серія КВ № 14854-3825 Р від 08.10.2007 р.

Затверджено до друку вченою радою Одеського національного університету імені І. І.
Мечникова.
Протокол № 4 від 4 грудня 2011 р.

Адреса редколегії:
65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Тираж
№ замовлення виготовлювача видавничої продукції
Відомості про місцезнаходження, телефон, факс, електронну адресу редакції
Відомості про найменування та місцезнаходження видавця і виготовлювача видавничої
продукції
Відомості про видачу виготовлювачу видавничої продукції свідоцтва про внесення до
Державного реєстру.
Нагадуємо, що назву видання повторюють на корінці обкладинки, якщо товщина
блока понад 9 мм.

