
 
Основні вимоги до наукового рівня статей з історії та політології 

до журналу «ЕМІНАК» 
 

1. У вступній частині статті обґрунтовується актуальність обраної теми, науково-
теоретична та практична значимість в світлі основних завдань сучасної історичної чи 
політологічної науки. 

2. Дається короткий огляд того, що вже зроблено з даної проблеми дослідниками, 
наскільки ця тема висвітлювалася в літературі. Вказати, що саме спонукало автора вдатися 
до цієї теми (абсолютне невисвітлення, не з’ясовані окремі питання, положення попередніх 
дослідників, які вимагають уточнення, незгода автора з загальноприйнятими науково-
теоретичними положеннями, абсолютно новий погляд на проблему тощо). 

3. Автор повинен коротко сформулювати мету своєї статті та її основні завдання. 
4. Виклад змісту статті має бути логічно послідовним, із зазначенням часу і місця події, 

персоніфікований (там, де потрібно). Кожне положення статті має бути обґрунтоване 
конкретним фактичним матеріалом з посиланнями на джерела та літературу. 

5. Стаття не повинна бути перевантажена однорідним, малозначущим чи випадковим 
фактичним матеріалом. Численні факти одного порядку необхідно зводити у таблиці, які 
повинні мати заголовок та вказівку на джерела, на підставі яких зроблені таблиці, графіки, 
діаграми тощо. 

6. Стаття мусить носити творчий, самостійний характер, повинна виключати будь-яку 
спробу плагіату. При використанні ідей, думок, положень інших авторів слід обов’язково 
посилатися на них. 

7. Дискусійні моменти, підняті у статті, сприятимуть підвищенню її наукового рівня, власна 
думка автора свідчитиме про свіжий, неупереджений погляд на проблему. 

8. Подана до друку наукова праця має закінчуватися висновками, до яких дійшов автор, 
досліджуючи обрану ним тему. Ці висновки мусять засвідчити ту новизну, той внесок, який 
вніс автор у розв’язання тієї чи іншої проблеми. 

9. До статті додаються короткі біографічні відомості (ПІБ, рік народження, науковий 
ступінь, звання, місце роботи, основні наукові інтереси, тема дисертаційного дослідження 
або основний напрямок роботи, домашню та робочу адреси, контактний телефон). 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ: 
1. Матеріали приймаються в електронному вигляді (редактор MS Word) на дискеті, або 

диску CD-R (RW) (можлива відправка на e-mail: alextrigub@ukr.net). 
2. Параметри оформлення тексту: формат аркуша – А-4 (210х297мм.), верхнє, нижнє та 

праве поля – 20 мм, ліве поле – 30 мм, розмір символу (кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 
1,5, гарнітура «Times New Roman». У лівому верхньому кутку – індекс УДК, у правому 
верхньому кутку над назвою вказати ініціали та прізвище автора, нижче – назва статті 
великими літерами. Далі – текст статті.  

3. Обсяг статті не повинен перевищувати 1 др. аркуша (40 тисяч знаків з пробілами). 
4. Назва файлу тільки латинськими літерами, бажано прізвище автора (напр., 

Iwanow_Kyiv); прослідкуйте, щоб на дискеті, що надходить до редакції, не було зайвих 
файлів. 

5. Стаття має бути написана літературною українською чи англійською мовами, мати 
КОРОТКУ АНОТАЦІЮ ТА КЛЮЧОВІ СЛОВА – УКРАЇНСЬКОЮ, РОСІЙСЬКОЮ ТА 
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ (перекладаються також ім’я та прізвище, назва статті). 



6. Оформлення посилань: посилання наскрізні у квадратних дужках, тобто – [1]... [2] і 
т.д. (ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ робити автоматичні кінцеві посилання, в окремих випадках 
дозволяється підсторінкове посилання);  В кінці тексту: Література: іде нумерований список 
посилань. Література повинна бути оформлена з усіма бібліографічними відомостями: 
автор, назва, місце видання, вид-во, рік видання, сторінка на яку Ви посилаєтесь (за 
останніми вимогами ВАК). 

Наприклад: в тексті …[1] …[2].  
Відповідно у списку літератури:  
1. Білокінь С. Розгром Київського Єпархіального Управління 1923 року / Сергій Білокінь // 

Київська Старовина. – 1999. – №1. – С.101. 
2. Держархів Дніпропетровської області (далі – ДАДО). – ф.П-1, оп.1, спр.1602, арк.98. 
3. Грушевський М. Історія України-Руси / Михайло Сергійович Грушевський. – К.: Либідь, 

1996. – С.351-354. 
7. Бібліографічний список озаглавлюється – Література. Опис видання подається із 

дотриманням усіх бібліографічних вимог (прізвище та ініціали автора, назва роботи, місце 
видання, видавництво, рік, сторінку чи аркуш на який ви посилаєтесь. 

8. Фотографії, малюнки, схеми тощо подаються окремим файлом формату .tiff, .jpg, .jpeg. 
якомога вищої якості. 


