ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
_______________________________________________________________
1. Стаття подається мовою оригіналу (українською, російською,
англійською) у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в
текстовому редакторі MS Word for Windows, на диску чи електронною поштою.
Обсяг статті – до 25 тис. знаків (як виняток, не більше 35 тис. знаків).
2. Наукова стаття повинна містити такі обов’язкові елементи:
 постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;
 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
 формулювання цілей статті (постановка завдання);
 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
 висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямку.
3. Вимоги до оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New
Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці
оформляються згідно з ДСТУ. В тексті необхідно використовувати лапки лише
такого зразку: «», коротке тире: «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, з цією
метою використовувати функцію «Недруковані знаки». Сторінки статті не
нумеруються. Фотографії та інші візуальні елементи розміщуються у самому
тексті статті. Допускається використання загальноприйнятих держстандартами
скорочень. Цитати в тексті обов’язково супроводжуються повним і точним
посиланням на літературне джерело.
4. Розташування структурних елементів статті:
–в лівому куті – УДК та електронне фото автора статті, в правому куті –
прізвище, ім’я, по-батькові автора, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце
роботи, e-mail (українською, англійською, російською мовами);
–назва статті та анотація українською, англійською, російською мовами
(900–1000 знаків кожна); анотація повинна бути структурованою, містити мету
дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки;
–ключові слова українською, англійською, російською мовами (6–8 слів);
–обов’язковий список використаних джерел у кінці статті.
Обов’язкова вимога до статей – якість, високий рівень англійської мови.
5. Посилання на джерела в тексті подаються відповідно до ДСТУ
8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні
положення та правила складання» за таким зразком: [7, с. 123], де 7 – номер

джерела за списком використаних джерел, 123 – сторінка. Посилання на
декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9,
с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк. 258, 231 зв].
Бібліографічний опис у списку використаних джерел повинен відповідати
таким стандартам: (ГОСТ 7.1–2003, IDT), ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила»,
ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис
скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та
правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ)», ГОСТ 7.12–93
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие
требования и правила», ДСТУ 7093:2009 СІБВС «Бібліографічний запис.
Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами
(ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO 832:1994, MOD)».
Бібліографія може подаватися у порядку цитування або за абеткою авторів
чи назв. Кожне бібліографічне джерело повинно мати окрему нумераційну
позицію. Не припустимо подавати декілька джерел під одним пунктом у списку
літератури.
Окремим блоком необхідно подавати список літератури (References),
оформлений відповідно до вимог міжнародного бібліографічного стандарту
APA-2010 [http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm].
У блоці
References необхідно наприкінці кожного бібліографічного запису у дужках
вказувати мову джерела англійською мовою [in Ukrainian], [in English] чи [in
Russian].
Транслітерація здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації
українського алфавіту латиницею». Онлайнові транслітератори можна знайти за
адресами: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (стандартна українська
транслітерація – Паспортна КМУ 2010 – на порталі «Словник-UA»);
http://litopys.org.ua/links/intrans.htm (Транслітератор на порталі «Ізборник»).
На порталі http://www.translit.ru можна безкоштовно скористатися
програмою транслітерації російського тексту.
6. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються
рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу
засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або
витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою. Окрім
того редакційною колегією проводиться незалежне рецензування кожної статті.
7. До статті окремо додаються:
– для web-сайту збірника обов’язкове резюме статті англійською мовою
не менше як 2000 знаків. Резюме статті повинно бути структуроване, містити
мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки (подається
окремим файлом).

8. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і
прізвищ несуть автори матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право
відбору матеріалів до друку. Не вичитані, не витримані щодо вимог до
публікації, отримані після вказаного терміну матеріали не розглядатимуться і
опубліковані не будуть. Стаття може бути повернута автору на доопрацювання і
прийнята до розгляду з метою її видання в найближчому випуску.
Рукопис статті подається до редакції українською, російською або
англійською мовою окремим файлом на е-mail nnsgb_vydav@ukr.net
відповідальному секретарю.
Надсилаючи статтю до збірника «Історія науки і біографістика», автор дає
згоду на її розміщення у відкритому доступі та в міжнародних наукометричних
базах, до яких входитиме видання.

Зразок оформлення статті
УДК
Фото автора

ПРІЗВИЩЕ,
ім’я та по батькові,
науковий ступінь, вчене звання, місце
роботи/навчання (місто), посада,
e-mail

НАЗВА СТАТТІ
Анотація, ключові слова українською мовою
Summary in English
Аннотация и ключевые слова на русском языке
Постановка проблеми
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Мета і завдання дослідження
Виклад основного матеріалу
Висновки
Список використаних джерел та літератури
References

