
 1 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у підготовці до друку чергового випуску  

“Вісника Львівського університету. Серія історична” (Вип. 56 за 2021 рік) 

 

“Вісник Львівського університету. Серія історична” – фаховий журнал з історичних 

наук (категорія В, перереєстрований  26 листопада 2020 року).  

Чекаємо Ваших статей до 1 грудня 2021 року. 

Умови подання рукопису: 

Редакція приймає до друку наукові статті, повідомлення, переклади, документи, матеріали, 

рецензії та огляди з актуальних проблем історії українською або ж англійською мовами за такою 

тематичною спрямованістю:  історія України;  всесвітня історія;  історіографія; 

 джерелознавство;  спеціальні історичні дисципліни;  етнологія. 

Тексти повинні бути оригінальними – такими, що раніше не публікувались (у т.ч. окремі 

частини) і не подані до друку до інших видань, мати теоретичну та практичну цінність, 

відповідати вимогам до технічного оформлення. Автори несуть відповідальність за достовірність 

поданих фактів (у т.ч. цитат та покликів на джерела), згідно з вимог чинного законодавства. Статті 

та матеріали підлягають рецензуванню. Подаючи статтю до друку, автор (автори) тим самим 

висловлюють згоду на літературне редагування, скорочення (за потреби), публікацію і розміщення 

на сайтах Львівського національного університету імені Івана Франка та Національної бібліотеки 

України ім. В. І. Вернадського. Редакційна колегія “Вісника Львівського університету. Серія 

історична” може не поділяти світоглядних переконань авторів. Публікація усіх статей 

безкоштовна. 

До статті додаються відомості про автора/авторів (ім’я, прізвище, науковий ступінь, вчене 

звання, посада, місце праці, адреса, мобільний та службовий телефони, e-mail). 

 

Вимоги до оформлення рукописів: 

Рукописи приймаються в електронному вигляді (редактор Microsoft Word) та роздруці.  

Текст статті з абзацним відступом 1 см, шрифт Times New Roman 12 пт, міжрядковий 

інтервал 1,5, форматування за шириною; поля – всі по 2 см. Великі цитати (більше одного 

речення) необхідно подавати блоком (10 пт, одинарний інтервал). Поклики посторінкові, 

автоматичні (10 пт). Обсяг статті – 1–1,5 арк. (40 000–60 000 символів з пробілами), рецензія на 

книгу – 0,3–0,5 арк. Матеріали необхідно переслати на адресу: visnyk.historia@gmail.com Файл 

потрібно називати іменем автора чи одного з авторів латинськими літерами (наприклад, Syrota, 

Tarnavskyi і т. п.).  

Порядок оформлення матеріалів: Справа у верхньому куті вказується УДК, нижче через 

рядок по центру великими літерами (Caps Lock) друкується ЗАГОЛОВОК СТАТТІ (жирним), ще 

нижче – ім’я та прізвище автора (останнє ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ), а також його місце роботи й 

адресу, код ORCID (курсивом). Див. зразок оформлення статті. 

Надіслані до редакції статті, згідно з чинними вимогами до фахових видань, повинні містити 

такі елементи: анотацію українською (обсяг 250–300 слів, 10 пт,), а наприкінці – англійською 

мовами (обсяг 500–600 слів, 10 пт,); ключові слова українською та англійською мовами (5–8 слів, 

10 пт,); постановку проблеми у її загальному вигляді; аналіз досліджень, в яких започатковано 

розв’язання окремих питань, порушених у статті; формулювання мети статті; виклад основного 

матеріалу; висновкові положення; References. References – це список використаних досліджень 

(монографії, статті), який подають наприкінці публікації, позначаючи назву літерами жирним 

накресленням (References). Праці англійською, німецькою, французькою мовами подаємо без 

змін, тоді як кириличні видання транслітеруємо латинкою й оформляємо згідно з міжнародним 

бібліографічним стандартом Chicago Style. Наприкінці транслітерованої позиції вказуємо мову 

оригіналу: наприклад, (in Ukrainian). Транслітерацію здійснюють відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України №55 від 27 січня 2010 р. “Про впорядкування транслітерації 

українського алфавіту латиницею”, послуговуючись сервісами: http://ukrlit.org/transliteratsiia, 
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http://www.slovnyk.ua/services/translit.php, http://litopys.org.ua/links/intrans.htm тощо. Зауважимо, 

що першоджерела (архівні матеріали, пресу) транслітерувати не потрібно! 

У випадку скорочення автором цитати ставимо […]. В електронному варіанті не 

допускаються переноси слів. Усі абревіатури, крім загальноприйнятих, повинні бути 

розшифровані при першому використанні в реченні. При першій згадці тієї чи іншої особи 

подаємо повністю її ім’я та прізвище. Лапки “…”. Авторські примітки в тексті подавати у 

квадратних дужках за таким зразком: [курсив авт. – Р. С.]. Р. С. – ініціали автора статті, курсивом. 

Тире у тексті (середнє) з обох боків відділяємо пробілами; не відділяємо від попередньої цифри 

знак відсотків (90%). Відділяємо нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш 

Ctrl+Shift+Пробіл) знаки і літери на позначення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів 

сторінок від наступної цифри (т. 3, § 4, С. 2–3); загальноприйняті позначення одиниць виміру від 

попередньої цифри (60 км; 100 дол; 25 тис.); ініціали та прізвище (М. Тетчер); перед 

географічними назвами (с. Запитів, м. Львів, р. Дніпро) та перед скороченнями р., рр., ст. Між 

цифрами (роки, сторінки) тире ставимо без пробілів. Наприклад, Іван Франко (1856–1916). 

 

Тексти статей, структура й оформлення яких не відповідають зазначеним вимогам, не 

приймаються до друку! 

http://litopys.org.ua/links/intrans.htm
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ЗРАЗОК ПОСТОРІНКОВИХ ПОКЛИКІВ 

 

ПРИ ПЕРШІЙ ЗГАДЦІ 

Архівні матеріали: 

1. Центральний державний архів зарубіжної україніки (далі – ЦДАЗУ), ф. 36 (Світовий Конгрес Вільних 

Українців), оп. 1, спр. 37 (Документи (протоколи засідань, звіти, пропозиції, пресові комунікати, заклики, листування 

з організаційних питань, вирізки з газет та ін.) Комісії прав людини, 23 березня 1974 – 21 грудня 1978), арк. 74–75. 

Інтерв’ю 

2. Інтерв’ю з Притулюк Анною Іванівною, 1917 р. н., записав Роман Тарнавський 13 липня 2006 р. у с. Куликів 

Кременецького р-ну Тернопільської обл. 

Документи із збірника: 

3. “Проект резолюції ‘Захист прав людини в Чілі’, 22.11.1976 р.”, Українська РСР на міжнародній арені. Збірник 

документів і матеріалів 1976–1980, упорядник і автор коментарів Ігор Новиченко. (Київ: Політвидав України, 1984), 

184. 

Газетна стаття 

4. Tamara Lewin, “SAT essay scores are in, but will they be used?”, New York Times, May 15, 2005.  

5. “Людські права були головною темою виступів сенатора Павла Юзика в Тексасі”, Свобода, 17 травня 1977. 

Книга одного автора1: 

6. Joseph Black, Canada in the Soviet Mirror: Ideology and Perception in Soviet Foreign Affairs, 1917–1991. (Ottawa: 

Carleton University Press, 1998), 25. 

7. Джек Донеллі, Права людини у міжнародній політиці, з англійської переклав Тарас Завалій. (Львів: Кальварія, 

2004), 133. 

Книга двох авторів: 

8. John Earl Haynes and Harvey Klehr, Early Cold War Spies: The Espionage Trials that Shaped American Politics. 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 75. 

9. Лариса Якубова і Яна Примаченко, В обіймах страху і смерті. Більшовицький терор в Україні. (Харків: КСД, 

2016), 33. 

Інтернет-публікації 

10. Мар’яна П’єцух, “Академік без грамоти”, Українська Правда, доступно 15 серпня 2018, 

https://www.pravda.com.ua/articles/ 2018/08/6/7186519. 

Частина, розділ у книзі, стаття у збірнику конференції 

11. Андреас Вільдт, “Права людини і моральні права”, Філософія прав людини, за редакцією Штефана Ґосепата і 

Манфреда Ломанна. (Київ: Ніка-Центр, 2012), 112. 

12. Pierre-Elliot Trudeau, “The Values of a Just Society”, Towards a Just Society: The Trudeau Years, edited by Thomas 

Axworthy, Pierre-Elliot Trudeau. (Markham: Viking, 1990), 357. 

Статті в енциклопедіях і довідниках 

13. Степан Макарчук, “Львівський державний університет імені Івана Франка (1939–1991)”, Encyclopedia. 

Львівський національний університет імені Івана Франка, т. 1. (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011), 79. 

Журнальна стаття 

14. Микола Колянківський, “Рідна земля, ти вже за горами”, Ми і світ 248 (1985): 2. 

15. Christian Champion, “Courting “Our Ethnic Friends”: Canadianism, Britishness, and New Canadians, 1950–1970”, 

Canadian Ethnic Studies 38(1) (2006): 42. 

 

ПРИ ДРУГІЙ І НАСТУПНИХ ЗГАДКАХ 

 

Архівні матеріали: 

1. ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 37 (Документи (протоколи засідань, звіти…)), арк. 80. 

Інтерв’ю 

2. Інтерв’ю з Притулюк Анною Іванівною. 

                                                 
1 Ім’я Прізвище, Назва книги. (Місто видання: Видавництво, рік публікації), сторінка. 

УВАГА!!! У References принцип запису і розставлення розділових знаків дещо інший! Прізвище, Ім’я. Назва 

книги. Місто видання: Видавництво, рік публікації. загальна кількість сторінок (у статті – діапазон сторінок). 
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Документи із збірника: 

3. “Проект резолюції ‘Захист прав людини в Чілі’, 22.11.1976 р.”, Українська РСР на міжнародній арені, 185. 

Газетна стаття 

4. Lewin, “SAT essay scores are in, but will they be used?” 

5. “Людські права були головною темою виступів сенатора Павла Юзика в Тексасі”. 

Книга одного автора: 

6. Black, Canada in the Soviet Mirror, 27. 

7. Донеллі, Права людини у міжнародній політиці, 138. 

Книга двох авторів: 

8. Haynes and Klehr, Early Cold War Spies, 75. 

9. Якубова і Примаченко, В обіймах страху і смерті, 39. 

Інтернет-публікації 

10. Мар’яна П’єцух, “Академік без грамоти”. 

Частина, розділ у книзі, стаття у збірнику конференції 

11. Вільдт, “Права людини і моральні права”, 117. 

12. Trudeau, “The Values of a Just Society”, 358. 

Статті в енциклопедіях і довідниках 

13. Макарчук, “Львівський державний університет імені Івана Франка (1939–1991)”, т. 1, 79. 

Журнальна стаття 

14. Колянківський, “Рідна земля, ти вже за горами”, 3. 

15. Champion, “Courting “Our Ethnic Friends”, 42. 

 

Детальніше про стиль цитування: The Chicago Manual of Style, the 16th ed. див.: 

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html  
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ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

 

УДК 

 

НАЗВА СТАТТІ 

 

Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

Місце роботи, адреса, e-mail  

ORCID 

 
Текст анотації  

Ключові слова: 1 слово, 2 слово… N слово. 

 

[Текст статті] 

 

ARTICLE TITLE 

 

Name SURNAME 

Place of work, address  

ORCID 
 

Resume text 

Key words: first word, second word… N word. 

 

 

 


