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ДО УВАГИ АВТОРІВ МАТЕРІАЛІВ, ПОДАНИХ ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

«ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ. НАУКОВІ СТУДІЇ» 
 

Приймаються до редагування й друку статті, огляди, рецензії тощо українською, російською, 
польською або англійською мовами. Усі матеріали розглядає редакційна колегія. 

Обсяг: стаття – 0,5 або 1 авт. арк. (12 або 24 с.), публікація документів/матеріалів – 1 авт. арк. (до 
24 с.), повідомлення, рецензія, інформація про наукову діяльність – 0,25 авт. арк. (до 6 с.). 

У редколегію збірника треба подати: 
1) роздрукований текст статті (1 примірник із підписом автора): 

– формат А-4, усі поля – 20 мм, абзац – 1,25 мм по лінійці, гарнітура – Times (анотації – 
курсивом), відстань між рядками – 1,5 (анотації, список використаних джерел – 1,0), кегль – 
14 (анотації, список – 12); 

– не використовувати переносів та нумерацію сторінок; сторінки роздрукованого тексту 
нумерувати від руки; 

– дробові числа подавати через кому (напр. 0,15); 
– таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію та назву; подаватися в тексті, підписи 

виділяти; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт; 
– список використаних джерел та літератури оформлювати за ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів 

з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання», вказуючи обов’язкові елементи (факультативні за 
потреби), скорочення слів і словосполучень – за ДСТУ 3582-97; 

– посилання в тексті подавати в квадратних дужках: наприклад, на джерело в цілому [1], на 
джерело та сторінку [1, с. 3], на архівне джерело та аркуш справи [1, арк. 3–4 зв.], на декілька 
джерел [1, с. 3; 7, с. 9–10] тощо; 

2) електронну копію статті (на CD): 
– у текстовому редакторі MS Word for Windows, файл у форматі DOC або RTF; для ілюстрацій – 

формат JPG, роздільна здатність – 300 dpi; 
3) рекомендацію наукового керівника (для аспірантів), одну рецензію від фахівця з науковим 

ступенем; 
4) відомості про автора (на окремому аркуші до тексту статті та окремим файлом на CD): 

1. Прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь та вчене звання, місце роботи (повністю), посада; 
адреса для листування; електронна пошта; контактний телефон. 

2. Ім’я та прізвище автора, місце роботи, назва статті російською та англійською мовами. 

 

Структура статті 
1. УДК; ініціали та прізвище автора. 
2. Назва статті. 
3. Анотація (резюме) українською мовою (400–500 знаків – проблематика статті, її наукова 

новизна та інші особливості пошуково-комунікаційного призначення). 
4. Ключові слова українською мовою (до 10 слів). 
5. Постановка наукової проблеми та її значення. 
6. Аналіз останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми. 
7. Формулювання завдання дослідження. 
8. Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
9. Висновки та перспективи подальших досліджень. 
10. Список використаних джерел та літератури, примітки, джерела ілюстративного матеріалу. 
11. Переклад російською та англійською мовами анотації та ключових слів, ініціалів і прізвища 

автора, назви місця роботи. 
 

Статті, прийняті до друку, обов’язково рецензуються, прізвища рецензентів зазначаються у 
вихідних відомостях видання. 

 
Автор (співавтори) отримує один примірник журналу, у якому опубліковано статтю. 
 

Періодичність видання збірника – двічі на рік. 
 

З питань публікації звертатися до заступника головного редактора:   evgen_sinkevych@gmail.com 
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