Наукометричні вимоги до видання
Наукові зошити історичного факультету Львівського університету
відповідно до наукового стилю Chicago/Turabian Manual of Style
Стаття подається у двох варіантах — електронному та паперовому із зазначенням посади,
номера телефону та електронної пошти автора в кінці.
Адреса для електронного пересилання статті — zoshyty@yahoo.com
Увага! У випадку відсутності електронного, або паперового варіанту статті, публікація
не приймається!
В лівому верхньому куті статті повинен бути зазначений УДК.
Після УДК центрованим текстом має бути вказана назва статті, ім'я та прізвище автора,
установа та підрозділ, де працює автор, невелика анотація українською і ключові слова.
Бажано, щоб перший абзац тексту містив визначення теми статті і проблему, яку стаття
доводить. Проблема повинна бути вказана в останньому реченні першого абзацу.
Речення основного тексту не повинні перевищувати більше 30-35 слів.
Абзаци основного тексту не повинні перевищувати 250 слів.
Бажано, щоб кожен абзац починався з ключового речення, яке відображає весь текст.
Бажано, щоб висновки статті містили проблему і вказували як вона була доведена в статті.
Вимоги до наукового апарату
Увага! У випадку мінімального недотримання вимог до наукового апарату, стаття не
приймається!
Усі виноски — сторінкові. Нумерація — наскрізна.
Посилання мають виглядати так:
Для монографій:
Ім'я Автора Прізвище, Назва Книги курсивом. (Місце публікації: Видавництво, рік), номер
сторінки.
Микола Грубевський, Українці у Великій Війні. 1914-1918. (Львів: Хамелеон, 2015), 265.

Микола Грубевський і Степан Кропакевич, Українці у Великій Війні. 1914-1918. (Львів:
Хамелеон, 2015), 265.
Микола Грубевський, Степан Кропакевич і Наталія Болонська. Українці у Великій Війні.
1914-1918. (Львів: Хамелеон, 2015), 265.
Для збіринків:
Українці у Великій Війні. 1914-1918, ред. Святослав Гришак, (Львів: Хамелеон, 2015), 265.
Для статей в періодичних виданнях:
Ім'я Автора Прізвище, “Назва статті в лапках,” Назва видання курсивом, номер випуску, (рік
випуску): номер сторінки.
Дмитро Борошенко, “Українці у Франко-Пруській війні,” Наукові зошити історичного
факультету Львівського університету, No.16, (2015): 265
Для статей в редагованих виданнях та тезах конференцій:
Нестор Самописець, “Князі Галичини,” у книзі Велика історія України, ред. Святослав
Гришак, (Львів: Хамелеон, 2015), 265.
Для архівів:
Обов'язково має бути зазначена назва документа, справи, або опису
Справа Шмуля Ройзмана, ДАЛО, ф. 1, оп. 1, спр. 1, арк. 1.
Для статей в електронних наукових журналах:
Ім'я Автора Прізвище, “Назва статті в лапках,” Назва видання курсивом, номер випуску, (рік
випуску): номер сторінки

(якщо є),

час отримання доступу

(тобто час відкриття статті онлайн),

електронна адреса URL.
Петро Долочко, “Історія Шепетівки,” Українська історія онлайн, No.16, (2015): 25, отримано
доступ 31 грудня 2016, http://www.jstor.org/stable/19234578286.
Для статей в інших електронних виданнях:
Ім'я Автора Прізвище, “Назва статті в лапках,” Назва сайту курсивом, дата публікації (якщо є),
час отримання доступу (тобто час відкриття статті онлайн), електронна адреса URL.

Дмитро Яберницький, “Українські козаки в Севільї,” Історична Правда, 12 травня 2003,
отримано доступ 31 грудня 2016, http://www.ukrpravda.org/stable/19234578286.
Для книг в електронних виданнях:
Ім'я Автора Прізвище, Назва Книги курсивом. (Місце публікації: Видавництво, рік), номер
сторінки. Електронна адреса URL. Вид файлу.
Микола Грубевський, Українці у Великій Війні. 1914-1918. (Львів: Хамелеон, 2015), 265,
http://www.ukrpravda.org/stable/19234578286. PDF
Увага! Якщо стаття автора написана на основі джерел з Інтернету, у ній обов'язково
повинно бути викорастино не менше 3 джерел, взятих із наукових та науководжерельних сайтів, тобто таких, які створені в доменах .edu та .gov
Якщо посилання повторюється в тексті, у виносці вживається Ibidem (там само), номер
сторінки. Не можна вживати Ibidem на новій сторінці.
Після основного тексту має бути розміщена англійська частина публікації.
Увага! Англійська частина повинна точно відповідати поставленим вимогам.
У випадку мінімального недотримання вимог до англійської частини, стаття не
приймається!
Переклад за допомогою онлайн-перекладача типу Google Translator не допускається!
Англійська частина включає:
Назву статті, ім'я та прізвище автора, установу та підрозділ, де працює автор (центрованим
текстом)
Анотація (Summary) (не менше 3000 символів, 500 слів) та список джерел і літератури.
Увага! Усі англійські назви установ мають відповідати офіційно затвердженим.
Самочинний переклад назви установи і підрозділу не допускається!
Анотація складається із не менш як 5 абзаців.
Перший абзац анотації повинен пояснити тему та вказати проблему публікації (Тhesis).
Проблема має бути вказана в останньому реченні першого абзацу із використанням фраз
"The main thesis of the article is...", "The main idea of the article is..." тощо.

Кожний абзац повинен починатися із ключового речення, яке зазначає аргумент автора, який
доводить Thesis.
Останній абзац є висновоком. Висновок в анотації повинен ще раз містити Thesis,
перераховані аргументи, які його доводять та твердження, що Thesis є доведеним.
Після Summary йде список використаних джерел та літератури англійською під заголовком
"References"
Усі власні назви в списку мають бути транслітеровані, усі заголовки мають бути перекладені
на англійську із зазначенням мови оригіналу в дужках, в кінці позиції. (in Ukrainian, in
Polish тощо)
Кожний заголовок книги чи статті має бути капіталізованим, тобто всі слова, крім артиклів і
прийменників мають починатися з великої букви.
Абревіатури не допускаються! Назви архівів мають бути перекладені повністю, відповідно
до офіційних документів.
Нумерація позицій у списку відсутня, усі позиції йдуть в алфавітному порядку. Якщо позиція
займає більше, ніж один рядок, кожен наступний рядок має мати відступ одного знака
табуляції.
Список джерел та літератури має містити ВСІ позиції, використані у посиланнях
Увага! У англійському списку джерел та літератури порядок подання позицій ІНШИЙ,
ніж у виносках.
Для монографій:
Hrubevsky, Mykola. Ukrainians in the Great War. 1914-1918. Lviv: Chameleon, 2015. (in
Ukrainian)
Для збіринків:
Ukrainians in the Great War. 1914-1918, edited by Svyatoslav Hryshak. Lviv: Chameleon, 2015.
(in Ukrainian)
Для статей в редагованих виданнях та тезах конференцій:
Samopysets, Nestor. "Prince of Galicia," in The Great History of Ukraine, edited by Svyatoslav
Hryshak. Lviv: Chameleon, 2015, 260-295. (in Ukrainian)
Для статей в періодичних виданнях:
Boroshenko, Dmytro. "Ukrainians in the Franco-Prussian War," Scientific Proceedings of
Historical Faculty of Lviv University, No.16, (2015): 260-295. (in Ukrainian)

Для статей в електронних наукових журналах:
Dolochko, Petro. "History of Shepetivka," Ukrainian History Online, No.16, (2015): 260-295,
accessed December 31, 2016, http://www.jstor.org/stable/19234578286. (in Ukrainian)
Для статей в інших електронних виданнях:
Yabernytskyy, Dmytro. "Ukrainian Cossacks in Seville," Historical Truth, May 12, 2003, accessed
December 31, 2016, http://www.ukrpravda.org/stable/19234578286. (in Ukrainian)
Для книг в електронних виданнях:
Hrubevsky, Mykola. Ukrainians in the Great War. 1914-1918. Lviv: Chameleon, 2015,
http://www.ukrpravda.org/stable/19234578286. PDF. (in Ukrainian).
Для архівів:
Обов'язково має бути зазначена назва документа, справи, або опису
The Case of Szmul Royzman, State Archive of Lviv Region, Fond 1, Series 1, File 1, Sheet 1. (in
Ukrainian).
Зразок списку:
References
Boroshenko, Dmytro. "Ukrainians in the Franco-Prussian War," Scientific Proceedings of
Historical Faculty of Lviv University, No.16, (2015): 260-295. (in Ukrainian)
Dolochko, Petro. "History of Shepetivka," Ukrainian History Online, No.16, (2015): 260-295,
accessed December 31, 2016, http://www.jstor.org/stable/19234578286. (in Ukrainian)
Hrubevsky, Mykola. Ukrainians in the Great War. 1914-1918. Lviv: Chameleon, 2015,
http://www.ukrpravda.org/stable/19234578286. PDF. (in Ukrainian).
Hrubevsky, Mykola. Ukrainians in the Great War. 1914-1918. Lviv: Chameleon, 2015. (in
Ukrainian)
Samopysets, Nestor. "Prince of Galicia," in The Great History of Ukraine, edited by Svyatoslav
Hryshak. Lviv: Chameleon, 2015, 260-295. (in Ukrainian)
The Case of Szmul Royzman, State Archive of Lviv Region, Fond 1, Series 1, File 1, Sheet 1. (in
Ukrainian).
Ukrainians in the Great War. 1914-1918, edited by Svyatoslav Hryshak. Lviv: Chameleon, 2015.
(in Ukrainian)
Yabernytskyy, Dmytro. "Ukrainian Cossacks in Seville," Historical Truth, May 12, 2003, accessed
December 31, 2016, http://www.ukrpravda.org/stable/19234578286. (in Ukrainian)

