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 Оформлення тексту: 

Формат аркуша – А4; верхнє, нижнє та праве поля – 1,5 мм, ліве поле – 2,5 мм; 

розмір символу (кегль) – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; гарнітура «Times New 

Roman». Усі текстові матеріали слід розміщувати в одному файлі. Текстовий 

файл має бути збережений у форматі doc (документ Word 97-2003) або rtf. 

Назва текстового файлу повинна складатися з прізвища автора латиницею (у 

випадку кількох авторів, з прізвища першого автора), наприклад: 

Zalizniak_et_al_text. 

 

 Структура статті: 

 

УДК 

Прізвище(-а) та ініціали автора(-ів) та відомості про автора(-ів) 

Відомості про автора(-ів) розміщуються в посиланні наприкінці титульної 

сторінки. Відомості зазначаються у наступній послідовності: прізвище, ім’я та 

по батькові (без скорочень), науковий ступінь (якщо є), посада, установа, повна 

поштова адреса установи (якщо автор не працює, то вказується домашня 

адреса), адреса електронної пошти, міжнародний ідентифікатор ORCID. 

Назва статті 

Анотація 

Зазначається коротка анотація (2–4 речення), що стисло характеризує тему та 

мету статті. 

Ключові слова 

Не більше 7 слів або словосполучень. 



Основний текст статті 

В основному тексті статті вітається використання рубрик відповідно до 

загальних світових норм, наприклад: «Вступ», «Матеріали і методи», 

«Результати», «Дискусія», «Висновки», «Подяки» (назви рубрик можуть 

варіювати). 

Увага! Оформлення внутрішньотекстових посилань у статті, укладання списку 

літератури та references відбувається за системою та порядком  затвердженим 

Вченої радою Інституту археології НАН України. Детальніше див. 

посилання http://www.iananu.org.ua/vidannya/oformlennya-posilan. 

Література 

Порядок та правила оформлення списку літератури див. 

посилання http://www.iananu.org.ua/vidannya/oformlennya-posilan. 

Бібліографія повинна містити лише ті джерела, на які є посилання у тексті 

статті. 

Відомості про автора(-ів) англійською мовою 

Відомості про автора(-ів) дублюються англійською мовою та зазначаються у тій 

же послідовності, що й відомості українською мовою. У англомовному варіанті 

скорочення та абревіатури неприпустимі. 

Назва статті англійською мовою 

Summary 

Подається резюме англійською мовою розміром від 2000 до 4000 знаків без 

пробілів. 

Key words 

Ключові слова дублюються англійською мовою. 

References 

Особливості укладання списку references див. посилання 

http://www.iananu.org.ua/vidannya/oformlennya-posilan. 
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Транслітерований список літератури подається в тому ж порядку та 

оформлюється так само, як і основний. 

 

 Оформлення ілюстрацій: 

До редакції надсилаються готові скомпоновані ілюстрації в електронному 

форматі tiff або jpeg з розподільною здатністю щонайменше 300 dpi. 

Нумерація ілюстративних матеріалів у тексті статті має бути наскрізною і 

послідовною, без пропусків. Ілюстрації (рисунки і таблиці) повинні бути 

пов’язані з текстом. У тексті ілюстрації позначаються «рис.» (англ. «fig.»). 

Правила оформлення внутрішньотекстових посилань на ілюстрації в статті див. 

посилання http://www.iananu.org.ua/vidannya/oformlennya-posilan. 

Якщо ілюстрації мають умовні позначки, то вони повинні бути розшифровані у 

підрисунковому тексті. Підписи до ілюстрацій складають у вигляді списку 

ілюстрацій, який подають у кінці структури статті, після summary.  

Список ілюстрацій обов’язково подається двома мовами: українською та 

англійською. 

Назва файлу ілюстрації має складатися з прізвища автора латиницею і 

порядкового номера ілюстрації, наприклад: Zalizniak_fig_01, Zalizniak_fig_02. 

 

 

Матеріали, подані без дотримання вимог, до розгляду прийняті не будуть. 

 

 

Матеріали до збірника приймаються до 1 листопада поточного року. 

 

 

 

Редколегія 

http://www.iananu.org.ua/vidannya/oformlennya-posilan

