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Редакційні вимоги до публікацій у збірнику наукових праць «Історіографічні дослідження в Україні»

1. Загальні вимоги
До друку приймаються наукові статті з історії історичної науки, біоісторіографії, інституціональної, регіональної і проблемної історіографії, теорії та методології, рецензії та огляди, які раніше не публікувалися. За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор.
Обсяг рукописів – не більше 1,0 авторського аркуша (40 000 друкованих знаків включно з пробілами та виносками).
Кожна стаття має містити метадані, які подаються українською та англійською мовами. Метаданими є: 
УДК – подають окремим рядком, ліворуч перед відомостями про авторів.
Відомості про автора (авторів) зазначають праворуч перед назвою публікації (ім’я та прізвище, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (повна назва), населений пункт та країна (у дужках), e-mail. Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням. Нижче зазначається ідентифікатор автора в міжнародному реєстрі вчених ORCID (напр.: HYPERLINK "https://orcid.org/0000-0003-1335-0729" orcid.org/0000-0003-1335-0729) або ResearcherID (HYPERLINK "http://www.researcherid.com/rid/G-7999-2019" \t "externalIdentifier.value"  G-7999-2019).
Назву публікації подають прописними літерами жирним виділенням.
Анотацію розміщують після назви (обсяг – 2000 знаків із пробілами), виокремивши в ній (жирним виділенням):
– мету / завдання дослідження;
– методологію / методи / наукові підходи; 
– наукову новизну; 
– основні результати дослідження / висновки.
 Ключові слова (від п’яти до восьми) подають окремим рядком після анотації, позначаючи «Ключові слова» (ці два слова виділяють жирним та курсивним накресленням). 
References – список використаної літератури та опублікованих джерел в абетковому порядку, виконаний латинським шрифтом відповідно до міжнародного стандарту з переліку міжнародних стилів оформлення публікацій APA (American Psychological Association (APA) Style). Посилання на архівні джерела не включають. References подають наприкінці публікації після основного тексту.
Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: 
– http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual (Generate APA citations for Books).
Для оформлення кириличних цитувань рекомендовано онлайнові транслітератори, які можна знайти за адресами:
	http://litopys.org.ua/links/intrans.htm (Транслітератор з української на порталі «Ізборник»);
	http://translit.net/ru/gost-7-79-2000/ (Транслітератор з російської за ГОСТ 7.79-2000).

Прізвища транслітерують відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF).
Назви періодичних видань (журналів) потрібно наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN.

ПРиклади
оформлення References у стилі APA
КНИГИ
Шаблон оформлення за стилем АРА: 
Автор. (Рік публікації). Назва книги транслітерована. Місто (повністю): Видавництво. [in Ukrainian (in English, in Russian тощо)]. 
В а ж л и в о: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (")
Один автор:
Chornovol, I. (2015). Komparatyvni frontyry: svitovyj i vitchyznianyj vymir. Kyiv: Krytyka. [in Ukrainian].
De Ribas, A. (1913). Staraya Odessa. Istoricheskie ocherki i vospominaniya. Odessa. [in Russian].

Два автори:
Bazhan, O. H., & Danyliuk, Yu. Z. (2000). Opozytsiia v Ukraini (druha polovyna 50-kh – 80-ti rr. XX st.). Kyiv: Ridnyj kraj. [in Ukrainian].

Від трьох до шести авторів:
Shust, R. M., Kryzhanivskyi, A. L., Tseluiko, O. P., Shvets, V. Ye., Vovchak, O. D., & Komarynska, Z. M. (2011). Hroshi Ukrainy. Kyiv: UBS NBU; Kharkiv: Folio. [in Ukrainian].

Якщо більше шести авторів, сьомого і наступних авторів позначають et al.
Багатотомне видання:
Smolii, V. A. (Ed.). (2011). Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne doslidzhennia. (Vols. 1–2). Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

Smolii, V. A. (Ed.). (2011). Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne doslidzhennia (Vol. 1). Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

Редактор (без автора):
Kulchytskyi, S. V. (Ed.). (2005). Orhanizatsiia ukrains'kykh natsionalistiv i Ukrains'ka povstans'ka armiia: Istorychni narysy. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Stanko, V. N. (Ed.). (2002). Istoriia Odesy. Odesa: Druk. [in Ukrainian].

Редактор і керівник авторського колективу:
Smolii, V. A. (Ed.). (2012). Natsional'ne pytannia v Ukraini ХХ – pochatku ХХI st.: istorychni narysy. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

Без автора (або ред. колегія)
Smolii, V. A. (Ed.). (2011). Narysy istorii ukrains'koi revoliutsii 1917–1921 rokiv (Vol. 1). Kyiv: NVP "Vydavnytstvo "Naukova dumka" NAN Ukrainy". [in Ukrainian].

Упорядники
Bezpalko V. V., Vysotin M. B., Voronchuk I. O., Kucheruk M. M., & Chubyk Yu. I. (Comps.). (2014). Ukrains'ke povsiakdennia rann'omodernoi doby: zbirnyk dokumentiv (Vol. 1: Volyn' XVI st., Seriia dokumental'nykh dzherel). Kyiv: Feniks. [in Ukrainian].

Holko, O., Tuchak, O., & Khalak, N. (Comps.). (2014). Ukrains'ki zhertvy Volyni 1938‒1944 pp. u kartakh i tablytsiakh. Volodymyr-Volyns'kyj rajon. Lviv. [in Ukrainian].

Автор і перекладач:
Zombart, V. (2003). Evrei i xozyajstvennaya zhizn': avtoriz. per. s nem. (G. Grosman, Trans.). Kyiv: MAUP. [in Russian].

Перевидання
Boiko, O. D. (2014). Istoriia Ukrainy: Navchal'nyj posibnyk (5th ed.). Kyiv: Akademvydav. [in Ukrainian].

Частина книги
Shevchenko, V. V. (2011). Rozvytok haluzej promyslovosti. In V. A. Smolii (Ed.), Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne doslidzhennia (Vol. 1, pp. 626–632). Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

Періодичні, ПРОДОВЖУВАНі ВИДАННЯ, матеріали конференцій
Шаблон оформлення за стилем АРА: 
Автор. (Рік публікації). Назва публікації транслітерована [Назва публікації англійською мовою (якщо наявна)]. Назва видання транслітерована – Назва видання англійською мовою, Том (номер) чи (випуск), Сторінки
Стаття в журналі:
Donik, O. M. (2005). Blahodiinist v Ukraini (XIX – pochatok XX st.). Ukrains'kyj istorychnyj zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 4, 159–177. [in Ukrainian].

Стаття в збірнику:
Borovoi, S. Ya. (1982). Osoblyvosti formuvannia naselennia mist Pivdennoi Ukrainy v doreformenyj period. Istoriia narodnoho hospodarstva ta ekonomichnoi dumky Ukrains'koi RSR, (16), 63–68. [in Ukrainian].

Sylka, O. Z. (2014). Sil's'ki viddilennia Rosijs'koho tovarystva Chervonoho Khresta v Livoberezhnij Ukraini [Rural branches of Russian Red Cross Society in Left-Bank Ukraine] (O. P. Reient, Ed.). Problemy ìstorìï Ukraïni XIX-počatku XX st. – Problems of the history of Ukraine of XIX-beginning XX cc., (23), 234–246. [in Ukrainian].

Матеріали конференцій:
Terent'eva, N. A. (1995). Grecheskie kupcy v Odesse (XІX stoletie). Abstracts of Papers '95: Ukraina – Hretsiia: Istoriia ta suchasnist. (pp. 125–128). Kyiv. [in Russian].

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ
Шаблон оформлення за стилем АРА: 
Автор. (Рік публікації). Назва публікації транслітерована. [Назва публікації англійською мовою (якщо наявна)]. Назва джерела – Назва джерела англійською мовою, Том (номер, випуск) – якщо вони наявні, Сторінки. Retrieved from адреса сайту
Gubar', O. (n. d.). Odessa – kak pamyatnik patriarxal'nym menyalam. Retrieved from http://www.migdal.ru/article-times.php?artid=5673&print=1 [in Russian].

Donik, O. M. (2005). Blahodiinist v Ukraini (XIX – pochatok XX st.). Ukrains'kyj istorychnyj zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 4, 159–177. Retrieved from http://history.org.ua/JournALL/journal/2005/4/8.pdf [in Ukrainian].

ДИСЕРТАЦІЇ
Bielikov, Yu. A. (2003). Kupetstvo Kharkivs'koi hubernii (druha polovyna XIX – pochatok XX st.) [Merchants of Kharkiv province (the second half of 19th – beginning of 20th century)] (Candidate’s thesis). Kharkiv. [in Ukrainian]. 

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ
Volonyts, V. S. (2007). Torhovel'no-komertsijna diial'nist' hrekiv-kuptsiv v Ukraini (seredyna XVII–XIX st.) [Trade and Commerce of the Greek Merchants in Ukraine (middle of XVII–XIX)] (Extended abstract of Candidate’s thesis). Donetsk. [in Ukrainian].



Написання обов’язкових елементів оформлення списку літератури англійською мовою
Редактор / редактори
Ed. / Eds.
Упорядник / упорядники (укладач / укладачі)
Comp. / Comps. 
Перекладач
Trans.
Тези доповідей 
Abstracts of Papers 
Матеріали (праці) конференції 
Proceedings of the Conference Title 
Матеріали II Всеукраїнської конференції 
Proceedings of the 2nd All-Ukrainian Conference 
Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 
Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference 
Матеріали III Міжнародної конференції 
Proceedings of the 3rd International Conference
Дис. ... канд. наук 
Candidate’s thesis 
Дис. ... д-ра наук 
Doctor’s thesis 
Автореф. дис. ... канд. наук 
Extended abstract of Candidate’s thesis 
Автореф. дис. ... д-ра наук 
Extended abstract of Doctor’s thesis 
2. Вимоги до оформлення тексту
При набиранні тексту слід дотримуватись таких загальних норм:
	 Між словами ставити тільки один пробіл.
	 Розрізняти тире (–) та дефіс (-).
	 Відділяти нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Пробіл) знаки і літери на означення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок тощо від наступної цифри (Т. 7; ч. 23; § 5; № 34; С. 28–30); загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (45 пуд.; 150 грн; 32 км; 6 млн; 45 тис.).
	 Відділяти нерозривним пробілом ініціали та прізвище (В.А. Лавренов); скорочення після переліків (типу і т. п., і т. д.), перед іменами та прізвищами (п. Наталка, ім. В. Винниченка), перед географічними назвами (м. Чернівці, с. Моринці, р. Золота Липа).
	 Скорочення типу 80-ті, 2-го друкувати через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+Дефіс).
	 Лапки використовувати у варіанті “ ”.
 Апостроф має виглядати так – ’.

– Дати подавати через тире без пробілів. Перед скороченнями р., рр., ст. ставити нерозривний пробіл. Якщо дати наводити в дужках, то «рр.» не писати (1861 р., 1945–1947 рр., (1945–1947), ХV–XVIII ст.). 
– Часові та числові інтервали оформляти через тире без пробілів (липень–серпень; 36–44).
– У цифрових даних, що включають більше п’яти цифр, після кожних трьох цифр ставити нерозривний пробіл (13 255; 457 357; 46 532,5 кг.)
– Будь-які зроблені автором уточнення, коментарі, виділення тощо, які вставляють у цитату, слід оформляти за таким шаблоном: [текст. – Авт.].

3. Вимоги до оформлення бібліографічних посилань
Бібліографічні посилання розміщувати посторінково автоматично. Знак виноски ставити перед розділовим знаком (двокрапкою, крапкою з комою, комою, крапкою), а не після нього. 
Бібліографічні посилання слід подавати за ДСТУ 8302:2015. Прізвища авторів виділяти курсивним накресленням.


