Правила для авторів наукового журналу
"Історія. Філософія. Релігієзнавство"
У журналі приймаються до розгляду і публікуються оригінальні (раніше не
опубліковані) статті з актуальних проблем історії, філософії та релігієзнавства. Автори
опублікованих статей несуть відповідальність за точність наведених цитат, економічностатистичних даних, імен, географічних назв, інших відомостей і відповідність посилань
оригіналу. Позиції редакції і авторів можуть не співпадати.
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами:
1. Мова рукопису – українська.
Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді
документа Word (виконаний у редакторі Microsoft Office Word 97 чи пізніших версіях). До
дискети додається підписана автором роздруківка тексту. Матеріал рукопису на дискеті
повинен бути ідентичним роздруківці.
2. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 14 пунктів, без переносів.
Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом
та підкресленням. Текст повинен бути виконаним стилем Обычный.
3. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1 см, відступи зліва і справа – 0 мм,
інтервал між рядками полуторний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців –
за шириною (якщо інше не передбачено даними правилами).
4. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
5. Обсяг публікації прийматиметься в межах:
- стаття – 0,5 др. арк. (20 000 знаків (з пробілами), без тексту анотацій);
- повідомлення – 0,25 др. арк.
- рецензія – 0,3 др. арк.
- хроніка – 0,2 др. арк.
6. У зв’язку з тим, що наш журнал ілюстрований, пропонуйте ілюстрації до Ваших
матеріалів, у вигляді файлів типу jpg, tif й роздруковані в кольоровому або чорно-білому
варіанті.
7. Матеріали розташовуються у такій послідовності:
а) індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
б) ім’я та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
в) вчений ступінь, вчене звання, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому
краю);
г) місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до
складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце
роботи беруться у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по
правому краю;
д) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого
рядка з вирівнюванням по центру);
е) анотація статті (5-7 рядків, до 500 знаків) українською мовою без назви статті і
прізвища автора (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по центру);
є) текст статті;
ж) список використаної літератури;
з) анотації статті російською та англійською мовами.
8. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті
посилання позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки
відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою,
наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку літератури, другий том, 35 сторінка); декілька
джерел відділяються крапкою з комою, наприклад, [6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список
починається підзаголовком "Список використаних джерел та літератури" (напівжирний
шрифт, вирівнювання по центру).
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9. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті
(курсив).
Зразки:
Стеценко О.И. Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и
английском языках (на материале журнальных статей по машиностроению).
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского
научного функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом,
фразеоматическом, синтаксическом и текстовом.
Stetsenko O.I. Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian and English
(on the material of journal articles in the field of mechanical engineering).
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and
English are revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic, and
textual.
10. До статті на окремому аркуші додаються відомості про автора: П.І.Б. (повністю),
вчене звання, вчений ступінь, посада, назва установи із зазначенням контактного
телефону, персональної e-mail адреси.
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть.
Роздруковані матеріали подаються з дискетою до редколегії (03055, м. Київ, а/с 68,
тел. 486-35-36, e-mail: I_F_R@ukr.net).
Матеріали не рецензуються, дискети з текстами статей авторам не
повертаються.
Редколегія

