
 
 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

 

Загальний обсяг із бібліографією – не менше 15 тис. та не більше 40 тис. знаків із 

пробілами. 

 

Загальні вимоги 

Розмір паперу А4, орієнтація книжкова. 

Поля: верхнє, нижнє, ліве – 2 см, праве – 1,5 см. 

Шрифт Times New Roman (специфічні шрифти, використані в рукописі, потрібно 

надсилати разом зі статтею окремим файлом), кегль 14, міжрядковий інтервал – 

1,5; відступ – 1,25 см. Сторінки не нумеруються, без колонтитулів, текст без 

переносів. 

 

Структура статті 

Зліва – індекс УДК (кегль 14 п/ж) 

Через рядок справа ПІБ, посада і звання автора українськю мовою (кегль 14). 

По центру назва статті великими літерами (кегль 14, п/ж). 

Анотація українською мовою (обсяг – 500 – 800 знаків з пробілами), кегль 12. 

Ключові слова українською мовою (5-8 слів), кегль 12. 

Через рядок наводиться текст статті. Далі через рядок – список джерел 

українською мовою (Джерела), кегль 12. Словники включаються до списку 

джерел, а не до списку літератури! 

Через рядок список літератури українською мовою (Література), кегль 12. 

Через рядок ПІБ, посада і звання автора англійською мовою. 

Через рядок анотація англійською мовою (Summary), кегль 12 (обсяг відповідає 

обсягу української анотації) та ключові слова англійською мовою (Keywords), 

кегль 12. 

Через рядок список літератури англійською мовою (References). 

 

Оформлення тексту статті 

Не допускається стискання чи розріджування тексту. Не допускається 

підкреслювання. 



У статті необхідно розрізняти велике тире (—); маленьке тире (–), яке ставиться 

без пробілів між роками, століттями, сторінками тощо (1991–1998, ХVІІ–ХVІІІ, 

с. 23–34) і дефіс (-) – за правилами вживання складних слів. 

Нерозривний пробіл використовується між ініціалами та прізвищем: 

В.В. Німчук (відокремлюється тільки прізвище). 

Примітки оформляються як посторінкові зноски внизу сторінки, кегль 10. 

Ілюстративний матеріал у тексті статті виділяється курсивом без лапок; 

аналізовані одиниці всередині ілюстрацій – п/ж шрифтом. 

Значення мовних одиниць беруться в одинарні лапки ʻʼ. 

Цитати з літератури наводяться у трикутних лапках «». Якщо всередині такої 

цитати є інша цитата чи назва, то вона наводиться в круглих лапках. 

Посилання на джерела наводяться в круглих дужках (Беринда, с. 47; СУМ 4, с. 

123). 

Посилання на літературу наводиться у квадратних дужках і включає прізвище 

автора або перше слово назви видання, рік видання, том / випуск / частина після 

пробілу, після коми номер сторінки зі скороченням с.: [Мойсієнко 1998, с. 34]. 

Якщо праця має двох авторів, то в посиланні наводиться обидва прізвища, якщо 

три і більше, то тільки перше [Лиса та ін. 2001, с. 45]. Якщо далі на цій сторінці 

наводиться повторне посилання на ту саму працю, то зазначається  [Там само]. 

 

Оформлення бібліографії 

Спочатку за алфавітом указуються праці та джерела кирилицею; далі латиницею 

та ін. шрифтами. 

 

Джерела 

Наводяться в алфавітному порядку через рядок після тексту статті; кегль 12, 

інтервал одинарний. До джерел належать також використані у дослідженні 

словники. 

Умовне скорочення наводиться лише в тому випадку, коли воно відрізняється від 

назви джерела або є абревіатурою: 

Беринда – Лексикон словенороський Памви Беринди / відпов. ред. К.К. Цілуйко, 

передм. В.В. Німчук. Київ: друк. видавництва АН РСР, 1961. 272 с. 

ССУМ ХІV–ХV – Словник староукраїнської мови ХІV-ХV ст.: У 2 т. / ред. кол.: 

Д. Г. Гринчишин, Л. Л. Гумецька (голова), І. М. Керницький. Т. 1. Київ: Наукова 

думка, 1977. 632 с.; Т. 2. Київ: Наукова думка, 1978. 592 с. 

Усе інше без спеціального зазначення: 

 

Література 
Незалежно від кількості авторів усіх їх указують на початку бібліографічного 

запису. Зони бібліографічного запису відокремлюються лише крапкою. 

Назви міст, де опубліковане видання, вказуються  повністю: Київ, Львів, 

Warszawa та ін. 



Для монографій обов’язкове зазначення видавництва та загальної кількості  

сторінок. 
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Список літератури англійською мовою References наводиться після анотації 

англійською мовою за порядком списку Літератури, а не за алфавітом. 

Вихідні дані потрібно вказувати через скорочення англійських слів (том – Vol., 

випуск – Issue, номер – No, сторінка /сторінки – P. або p.), а не через 

транслітерацію. 
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