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Додаток 3 
 

ПРАВИЛА  

ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

«ДРАГОМАНІВСЬКІ ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ» 

 

1. План тез доповіді (повідомлення) 

 

1. Вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 

важливими практичними завданнями (5-10 рядків). 

2. Останні дослідження та публікації, на які спирається автор, виділення 

невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується доповідь автора 

(звичайно ця частина статті становить близько 1/3 сторінки); її можна назвати 

«вихідні передумови; історіографія проблеми»). 

3. Формулювання цілей доповіді (постановка завдання); цей розділ дуже 

важливий, бо з нього читач визначає корисність для себе пропонованої статті; 

мета статті випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше 

виконаних досліджень, тобто дана стаття має на меті ліквідувати «білі плями» у 

загальній проблемі (обсяг цієї частини статті до 5-ти рядків). 

4. Виклад власне матеріалу дослідження (3-4 сторінки тексту). Невеликий 

обсяг потребує виділення головного у матеріалах дослідження; іноді можна 

обмежитися тільки формулюванням мети дослідження, короткою згадкою про 

метод вирішення задачі і викладом отриманих результатів 

5. У висновках публікації стисло подаються результати дослідження та 

перспективи подальших розвідок у цьому напрямку (10-15 рядків тексту). 

 

2. Оформлення рукопису. 

 

Електронний варіант статті виконується в редакторі Word for Windows 7.0 і 

вище, шрифтом Times New Roman, розмір 14. Розмір полів:  

ліве – 25 мм 

праве – 15 мм 

верхнє – 15 мм 

нижнє – 15 мм. 

інтервал – 1,5, формат А4 

 

3. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. 

 

При написанні тез доповіді автор повинен посилатися на джерела, 

матеріали або окремі результати які наводяться в тексті. Посилатися слід на 

останні видання публікацій. 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових 

статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно 

точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке 

дано посилання. 
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Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за 

переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у 

працях [1-7]…». 

Якщо в тексті необхідно зробити посилання на складову частину або на 

конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у 

виносках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному 

опису за переліком посилань. 

Приклад: 

Цитата в тексті: «…Монета що публікується дозволяє також уточнити 

деталі пов’язані з атрибуцією князівського знаку на її аверсі. Йдеться передусім 

про його стилістичну подібність із протогеральдичним знаком на денаріях 

Володимира Ольгердовича, просторову орієнтацію останнього, пропорції та 

деяку візуальну схожість із варіантами родового герба Рюриковичів 

домонгольського періоду. [5, с. 9]. 
Відповідний опис у переліку посилань: 
5. Потильчак О. Рідкісний тип наслідування дирхему хана Токтамиша з князівським 

знаком Володимира Ольгердовича. Матеріали І-ї Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Культурно-історична спадщина України: перспективи 

дослідження та традиції збереження» (10-11 жовтня 2019 р., м. Черкаси). Черкаси, 2019. С. 7-

9. 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне 

джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід 

наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований 

текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, 

закладений автором. 

 

Загальні вимоги до цитування: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій 

граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей 

авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не 

виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих 

випадках використовується вираз «так званий». 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 

авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, 

абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і 

позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на 

початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв 

розділовий знак, то він не зберігається; 

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело; 

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми 

словами), слід давати відповідні посилання на джерело; 

д) якщо виявляється ставлення автора статті до окремих слів або думок з 

цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або 

знак питання; 

е) якщо автор статті, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, робиться 

спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, 

ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора статті, а весь текст 
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застереження вміщується у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: 

(курсив наш. – О.П.), (виділено мною. – О.П.). 

 

4. Оформлення списку використаних джерел. 

 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий 

містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після 

висновків. 

Джерела та літературу потрібно в списку розмішувати в алфавітному 

порядку прізвищ авторів або заголовків (враховуючи, що архівні та 

опубліковані джерела подаються у списку першими). 

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно 

до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць, місця 

видання, видавництва, загальної кількості сторінок видання (Див.: пункт 8, ліва 

колонка таблиці прикладів) 

 

5. Нумерування. 

 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці 

необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на 

наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках 

публікації, включають до загальної нумерації її сторінок.  

Ілюстрації та таблиці позначають словом «Рис.», «Табл.» і нумерують 

послідовно. 

В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці 

розміщують напис «Табл.» із зазначенням її номера, наприклад: «Табл. 1» 

Якщо в тексті одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. 

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні 

дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному 

аркуші декілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад: 

Примітки: 

1. … 

2. … 

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» 

ставлять крапку. 

 

6. Ілюстрації. 

 

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. При необхідності 

ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис). 

Підпис під ілюстрацією звичайно має три основних елемента: 

− найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом 

«Рис. »; 

− порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера 

арабськими цифрами; 
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− тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою 

характеристикою зображеного; 

Рис. 1. Наслідування дирхему хана Тохтамиша карбування Сарая ал-

Джадіда, 794 р. Х. із князівським знаком Ольгердовичів. Вінницькі Стави 

Васильківського району Київської області [1, арк. 10]. Зображення збільшено. \ 

Основними видами ілюстративного матеріалу в наукових працях є: 

рисунок, схема, фотографія, діаграма або графік. 

 

7. Таблиці. 

 

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. 

 

Приклад побудови таблиці 

 

Таблиця (номер) 

 

Назва таблиці 

Головка        Заголовки граф 

   

 

 

 

 

 

Підза

голов

ки 

граф 

   

Рядки      

     

     

   Боковик         Графи 

   (заголовки рядків)   (колонки)      

 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і 

друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої 

літери. Назву не підкреслюють. 

За логікою побудови таблиці її логічний суб’єкт, або підмет (позначення 

тих предметів, які в ній характеризуються), розміщують у боковику, головці, чи 

в них обох, а не у прографці; логічний предмет таблиці, або присудок (тобто 

дані, якими характеризується присудок) – у прографці, а не в головці чи 

боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен 

заголовок рядка в боковику – всіх даних цього рядка. 

Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути по можливості 

коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, 

одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до 

узагальнюючих заголовків слова, що повторюються. 
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Боковик, як і головка, вимагає лаконічності. Повторювані слова тут також 

виносять в об’єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова 

розмішують у заголовку над ним. 

У прографці повторювані елементи, які мають відношення до всієї таблиці, 

виносять в тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані 

розміщують так, щоб їх класи співпадали; неоднорідні – посередині графи; 

лапки використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під 

одним. 

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з 

маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо 

вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з 

порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Таблицю 

з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При 

перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її 

першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на 

частини і розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки. Якщо 

рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в 

кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку – боковик. 

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного 

слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при 

першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі лапками, Ставити 

лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які 

повторюються не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку 

таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. 

 

8. Список використаних джерел та літератури. 

 
ПРИКЛАДИ 

оформлення списку літератури та опублікованих джерел 
(порівняння вітчизняного та міжнародного стандартів) 

 

ЛІТЕРАТУРА 

Відповідно до вимог ДАК згідно з ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006 «Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний 

запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
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Один автор: 
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Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. [in Ukrainian]. 

де Рибас А. Старая Одесса. Исторические очерки и 
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відносин Федер. проф. спілок України, 2011. – 176 с., 24 

іл. 

Potyl'chak O. V., Karpov V. V. & Takeuchi T. (2011). 
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Целуйко, В. Є. Швець, О. Д. Вовчак, З. М. Комаринська; 
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