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До уваги авторів 

1. Загальні вимоги
1.1. Редакція приймає статті за адресою: 
01601, МСП, Київ-31, вул. Володимирська, 62. Інститут біогра-

фічних досліджень НБУ імені В. І. Вернадського.
Контактні телефони: 288-13-84, 239-65-12.
E-mail: ssn@nas.gov.ua
1.2. Видання здійснює такі публікації: наукові статті, біографіч-

ні нариси, біобібліографічні довідки, спогади, короткі повідомлен-
ня, матеріали конференцій, бібліографія, рецензії. 

У певному конкретному випуску один автор має право надру-
кувати тільки одну самостійну статтю. 

1.3. Мова видання — українська (в окремих випадках — ро сій-
сь ка, польська чи англійська). 

1. 3. Д о редакції подається:
1.3.1. Рекомендація відповідної наукової установи або 2 учених 

зі ступенем до друку; 
1.3.2. Відредагований і погоджений із редколегією текст стат-

ті, записаний на дискеті у форматі редактора WORD (розмір ар-
куша — А4; гарнітура — Times new roman (CYR); кегль — 14; від-
стань між рядками — 1,5; інтервали, поля: ліве — 2,5 см, праве — 1,5 
см, верхнє — 2 см, нижнє — 2 см) та два екземпляри роздруку з неї; 

1.3.3. Ілюстративний матеріал (фото, малюнки тощо) має бути 
придатним для копіювання та супроводжуватися відповідною ано-
тацією (легендою) з зазначенням джерела (друкована праця, архів-
на справа, музейна експозиція тощо) та його місця знаходження.

1.3.4. Резюме двома додатковими мовами (див. п. 2.7) — 2 при-
мірники. 

1.3.5. Колонтитули.
2. Обов’язкові складові статті
Відповідно до вимог ВАК, оригінальна стаття має такі необхід-

ні елементи:
2.1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями; 
2.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатко-

вано розв’язання даної проблеми та на які спирається автор; 
2.3. Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-

ми, котрим присвячується означена стаття; 
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2.4. Формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад 
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отри-
маних наукових результатів; 

2.5. Висновки з даного дослідження та перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. 

2.6. Список літератури; 
2.7. Анотація (мовою оригіналу статті) та резюме (російською та 

англійською мовою для україномовних статей; українською та ан-
глійською — для російськомовних); 

2.8. Ключові слова (до п’яти);
2.9. Колонтитули. 
3. Оформлення рукопису, обсяг, послідовність та розташу-

вання складових статті 
3.1. Обсяг рукопису наукової статті (з урахуванням малюнків, 

таблиць і підписів до них, анотацій, резюме, списку літератури) — 
не більше 25 сторінок друкованого тексту (40 000 знаків), оглядів — 
до 10 сторінок (16 000 знаків), рецензій — до 3 сторінок (5 000 зна-
ків), коротких повідомлень — до 2 сторінок (3200 знаків). 

Рукописи більшого обсягу до розгляду лише після попередньо-
го узгодження з редколегією. 

3. 2. Послідовність друкування окремих складових наукової 
статті має бути такою:

– УДК —  зліва над назвою статті; 
– Прізвище та ініціали автора (авторів) мовою статті, 

вчений ступінь і посада; 
– Назва наукової установи (зокрема відділу, кафедри, 

де виконано дослідження); 
– Повна поштова адреса (за міжнародним стандар-

том), телефон та e-mail для співпраці з авторами; 
– Назва статті (повинна точно віддображати зміст до-

слідження, бути короткою (в межах 9 повнозначних слів), міс-
тити всі ключові слова); 

– Анотація (стисла характеристика  змісту статті) по-
дається мовою оригіналу та російською мовою, міститиь не 
більше 50 повнозначних слів і передує (окремим абзацем) 
основному тексту; 

– Ключові слова (не більше п’яти); 
– Текст статті, список літератури; 
– Резюме (прізвище та ініціали автора (авторів), на-

зва наукової установи, повна поштова адреса установи, на-
зва статті, слово «Резюме» («Summary»), текст резюме (виклад 
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основних положень  і висновків статті: проблеми, суть дослі- 
дження, одержані  результати), ключові  слова) подається ан-
глійською мовою) . 

3.3. Стаття повинна бути підписана автором (або авторами). 
3.4. Автор несе повну відповідальність за достовірність наданої 

інформації та правильність наведених у роботі відомостей (особові 
дані, написання назв тощо).

4. Мовне оформлення тексту 
4.1. Автори несуть повну відповідальність за бездоганне мовне 

оформлення тексту відповідно до чинного Правопису, зокрема, за 
дотримання сучасної української наукової термінології, написан-
ня прізвищ, власних назв тощо. 

4.2. Латинські терміни та іншомовні назви й поняття подаються  
латиницею. За першого вживання у дужках слід обов’язково вказа-
ти український відповідник поняття, для назв і цитат — назвати ав-
тора та джерело перекладу (або зазначити — «в перекладі автора»). 

Латинські назви виділяються курсивом, автори — звичайним 
шрифтом. 

4.3. Часто повторювані у тексті словосполучення та назви до-
речно скоротити. Слова і словосполучення скорочуються відповід-
но до: ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у бібліо-
графічному описі. Загальні вимоги і правила» (К. : Держстандарт 
України, 1998) та ГОСТ 7.12.93. «Библиографическая запись. 
Сокращения слов на русском языке. Общие требования и прави-
ла». Абревіатури за першого вживання обумовлюють у дужках — 
Інститут біографічних досліджень (далі — ІБД) . 

4.4. Всі згадувані в тексті прізвища мають упродовж усього тек-
сту супроводжуватися обов’язковим додаванням або обох ініціалів 
особи, або її повного імені (за винятком тих, чиї повні дані на сьо-
годні не відомі).  

При першому згадуванні наведення вичерпної інформації про 
особу (повне прізвище, ім’я, по-батькові, псевдо, роки народження 
та смерті) — обов’язкове (за винятком побіжного перерахування ав-
торів статей тощо, коли достатньо вказати ініціали чи ім’я).

4.5. Усі застарілі історичні, географічні, суспільно-політичні 
тощо назви обов’язково мають супроводжуватися вказівкою на 
їхнє сучасне написання — вул. Леніна (нині — вул. Незалежності), 
або — с. Ажани (нині — в межах м. Білгорода-Дністровського), чи — 
Обласна фізіотерапевтична лікарня в м. Миронівка (з 1976  р.  — 
Міська водолікарня м. Миронівка).

4.5. Усі додаткові відомості оформлюються у вигляді зносок 
унизу сторінки чи у вигляді Додатків.
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4.6. Посилання на джерела — та літературу подаються у поряд-
ку їхньої появи у тексті (зокрема, у зносках і Додатках) у квадрат-
них дужках цифрами, кожна з яких відповідає лише одній позиції 
в прикінцевому списку джерел і літератури. За потреби через кому 
подається інформація про конкретні сторінки чи аркуші тощо — 
[4, с. 4–7] чи [7, ар. 3 зв.]. Перелік джерел подається через крапку з 
комою чи коротке тире — [4; 8; 24], [6–12].

5. Джерела та література 
5.1. Прикінцевий список джерел і літератури має бути оформ-

лений відповідно до правил, викладених у статті О. М. Яценка 
«Вимоги до бібліографічного оформлення праць Інституту біогра-
фічних досліджень: варіанти та відмінності», надрукованій у тре-
тьому випуску збірника «Українська біографістика» (К., 2005) та у 
відповідності до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний за-
пис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання 
(ГОСТ 7.1-2003, IDT)» (К. : Держстандарт України, 2007). 

5.2. Список може містити тільки назви праць, на які посила-
ється автор. Рекомендовані списки, переліки тощо можуть бути 
оформлені як Додаток (значні за обсягом) чи згадуватися в знос-
ках як уточнення.

5.3. Назви праць у прикінцевому списку розташовуються у по-
рядку цитування в тексті чи за абеткою. 

6. Прикінцеві зауваги
6.1. Редколегія має право редагувати текст статей та підписів до них, пого-

джуючи остаточний відредагований варіант із автором.
6.2. Редколегія може відхиляти рукописи, якщо вони не відпові-

дають вимогам збірника, або переносити їх в інше число, узгодив-
ши це з автором.

6.3. Рукописи статей, прийняті до публікування, авторам не по-
вертаються та не рецензуються. 


