
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

Наукова бібліотека 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

Інформаційне повідомлення 
 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції  
 
«Епоха цифрових трансформацій: ідеї, простір, майбутнє»,  
яка відбудеться 15 грудня 2021 р. на базі  Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. 
Мечникова. 
 
 Напрями роботи конференції: 
 

- Інтеграція ресурсів у цифровому просторі. 
- Ресурси та практика дистанційного обслуговування. 
- Електронні бібліотеки, електронні продукти та послуги. 
- Бібліотеки та електронні системи наукових комунікацій. 
- Ресурси відкритого доступу і інтегровані пошукові сервіси. 

 
Програма конференції буде формуватися на підставі прийнятих заявок учасників. 

 
До уваги учасників! 
До 10.12.21 р. відправити заявку на участь у конференції. Доповіді та тези до 
01.12.21 р. на електронну пошту library@onu.edu.ua. 
 Організаційний комітет залишає за собою право відхилити доповідь.  
Найкращі доповіді, які оформлені з урахуванням сучасних вимог, будуть 
надруковані у фаховому періодичному виданні НБ ОНУ імені І.І. Мечникова 
«Бібліотечний Меркурій». 
Робоча мова конференції – українська. 
 
Конференція буде проходити у режимі on-line. Посилання для участі буде надіслано 
пізніше.  
Сподіваємось на вашу участь, відкрите спілкування, обмін досвідом 
для підвищення кваліфікації фахівців бібліотечного менеджменту. 
 
Вимоги до оформлення статей та доповідей 
Зазначити:  

• у назві файлу з текстом доповіді – прізвище доповідача;  
зразок: Іванов. 

• у темі листа до оргкомітету – слово «Конференція» та прізвище доповідача;  
зразок: Конференція_Іванов. 

Загальні вимоги до оформлення тез доповідей: 
Формат файлу: *.doc, *.docх*. Ілюстративний матеріал слід додатково подавати у 
форматах *.tif або *.jpg з роздільною здатністю не менше 300 dpi. 
Обсяг: 5–10 сторінок (сторінки не нумерувати) 
Параметри сторінки: формат А 4, орієнтація книжкова, береги: ліве – 3 см, праве – 
1,5 см, верхнє і нижнє – по 2 см;  
Вирівнювання: за шириною сторінки. 
Абзацний відступ: 1,25 см. 
Шрифт: для основного тексту – гарнітура Times New Roman, кегль 12 пунктів, 
міжрядковий інтервал – 1,5. Назву доповіді складають напівжирним шрифтом, 

mailto:library@onu.edu.ua


кеглем 12 пунктів; відомості про автора, анотації, ключові слова, резюме, список 
літератури – нежирним шрифтом, кеглем 12 пунктів. 
Індекс УДК  
Інформація про авторів набирається у наступній послідовності: прізвище, ім’я та 
по-батькові; наукове звання та посада; назва, адреса та телефон установи, де працює 
автор; електронна адреса автора; інформація щодо авторського ідентифікатора 
(ORCID, Resercher ID тощо) (кегль 11). 
Назва статті повинна точно відбивати зміст дослідження (прописні букви, кегль 
12). 
Анотація мовою оригіналу друкується перед початком статті (11 кегль). 
Авторське резюме друкується після тексту статті обсягом не менш як 1800 знаків, 
включаючи ключові слова; зміст повинен повністю відбивати зміст статті, але в 
скороченому варіанті. Публікація українською супроводжується резюме англійською 
мовою.  
Структура авторського резюме повторює структуру статті та містить: 

– предмет, тема, ціль роботи (Purpose); 
– метод чи методологія проведення роботи 

(Methodology); 
– результат роботи (Finding); 
– галузь застосування результатів (Practical value); 
– висновки (Results). 

Ключові слова (українською та англійською) повинні бути лаконічними, відбивати 
основні терміни, поняття та прізвища осіб, про яких йдеться у статті. Це можуть 
бути слова та словосполучення.  
Текст статті. 
Примітки (якщо вони є) розміщують безпосередньо після основного тексту. 
Бібліографічні посилання (при наявності) оформлюються за ДСТУ 8302:2015 
«Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила». Див. зразки 
оформлення: http://lib.onu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/Bibliogr.-posylannya.-
pryklady.pdf  
Список використаної літератури, що приводиться наприкінці публікації, містить 
список джерел, на які посилається автор. 
Список літератури до публікації подавати у наступній послідовності: 

1) список літератури в традиційному варіанті із 
заголовком «Список використаної літератури», чи «Список використаних 
джерел», чи «Список використаних джерел та літератури». Відомості про 
джерела повинні розташовуватися в алфавітному порядку (архівні документи 
виносяться на початок списку) й бути оформлені у відповідності з державним 
стандартом України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 
(кегль 11). Див. зразки оформлення: http://lib.onu.edu.ua/ukrayinska-prikladi-
bibliografichnigo-opisu-dokumentiv-za-dstu-7-1-2006-bibliografichnij-zapis-
bibliografichnij-opis/  
Обов’язково до кожної цитованої публікації необхідно надавати ідентифікатор 
DOI (перевірка наявності DOI: http://search.crossref.org). 

2) транслітерований та перекладений англійською список 
літератури з дотриманням вимог міжнародних стандартів оформлення 
бібліографічних посилань із заголовком  

References: 
• транслітерація кирилиці латиницею: 

– українська мова. Постанова КМ України від 27 січня 
2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту 
латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту 
латиницею, встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен 
громадян України латиницею у закордонних паспортах; 

– російська мова. Використовувати правила транслітерації Держдепартаменту 
США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html). 
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• при оформленні посилань використовувати видозмінений бібліографічний 
стиль Harvard: 

– автори – транслітерація 
– назва статті – транслітерація [переклад англійською] 
– назва джерела – транслітерація – курсивом (якщо видання має офіційно 

прийняту назву англійською, то вказувати її, якщо ні – транслітерацію за ISSN, 
а не довільний переклад) 

– місце видання – переклад англійською 
– рік, номер, сторінки – переклад англійською 

– знаки «. –» замінити на «.»; знаки «/», «//» не використовувати. П р и к л 
а д : 
Zagurenko A. G., Korotovskikh V. A., Kolesnikov A. A., Timonov A. V., 
Kardymon D. V. Tekhnikoekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva 
plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. 
Neftyanoye khozyaistvo, 2008, no. 11, pp. 54-57. 

Більш детально з прикладами оформлення можна ознайомитись на офіційному 
сайті «Бібліотечний Меркурій» у розділі «Подання»: 
http://vislib.onu.edu.ua/about/submissions#onlineSubmissions 
 
Додаток (якщо він є) (кегль 12). 
Тексти архівних документів чи витяги з інших документів у тексті статті набирати 
11 кеглем. 
Посилання на використані джерела в тексті статті подавати тільки у квадратних 
дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після 
номера джерела, через кому (з маленької букви «с.»), далі її номер (наприклад: [1, с. 
5]). Не подавати в тексті розгорнутих посилань, таких  як (Іванов А. П. Вступ до 
мовознавства. – Київ, 2000. – С. 54). 
Не робити посторінкових посилань. 
Ілюстрації подавати в окремій папці у форматі JPG чи TIF з обов’язковим 
зазначенням місця їх розташування в тексті статті. Список ілюстрацій слід подавати 
в окремому файлі у форматі Мicrosoft Word. 

 
Редакційна колегія залишає за собою право на редакційну правку рукописів. Гонорар 
за опубліковані роботи авторам не сплачується, друкований примірник не видається 
 
 
 
 Координатори конференції за адресою:  
Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова, вул. Преображенська, 24, Одеса, 
65082, Україна 
Тел.: +38(048)722-12-10 
e-mail: library@onu.edu.ua 
 
Контакти оргкомітету: 
Подрезова Марина Олексіївна – директор НБ ОНУ імені І.І. Мечникова (048) 722-12-
70; e-mail:  library@onu.edu.ua 
Суровцева Олена Володимирівна – заст. директора НБ ОНУ імені І.І. Мечникова 
(048) 722-12-10; (097) 327-18-17; (063) 923-99-30; e-mail:  library@onu.edu.ua 
Пружина Валентина Павлівна – заступник директора  НБ ОНУ імені І.І. Мечникова 
(048) 722-12-10; e-mail:  library@onu.edu.ua 
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