
Умови публікації наукових статей в журналі «Українознавство» 

Керівникам та співробітникам відділів НДІУ, 
вітчизняним та зарубіжним дослідникам 

Шановні колеги! 
Запрошуємо вас опублікувати статті 

у фаховому науковому журналі «Українознавство» (категорія Б) 

Для публікації власних наукових статей у фаховому журналі 
«Українознавство» звертаємо вашу увагу на необхідність чіткого, лаконічного 
формулювання теми запропонованого вами наукового дослідження, яке відповідає 
українознавчій проблематиці, а також неухильного і послідовного дотримання тих 
основоположних вимог, затверджених МОН України, які значною мірою 
визначають якісні параметри наукових публікацій у фахових виданнях. До них слід 
віднести, насамперед, наявність у структурі дослідження, його продуктивному 
змістовному наповненні методолого-рефлексивного, аргументованого, коректного 
аналізу таких критично важливих складових статті як: 

1) постановка зазначеної проблеми у загальнонауковому контексті та 
виявлення її генетичного зв’язку із пріоритетними науковими проблемами та 
завданнями гуманітаристики; 

2) аналіз джерельної бази дослідження та останніх публікацій, якими 
започатковано висвітлення даної проблеми і які творчо, конструктивно-критично 
використані автором, а також виокремлення та стислий аналіз не достатньо 
вивчених аспектів проблеми і сюжетів вказаної наукової проблематики; 

3) формулювання цілей статті та виокремлення наукових завдань 
дослідження; 

4) системний виклад основного матеріалу статті та обґрунтування отриманих 
наукових результатів наукового пошуку; 

5) висновки, що є результатом вивчення даної проблематики, а також 
виокремлення перспективних напрямків подальших наукових розробок зазначеної 
проблематики дослідження.  

Звертаємо також вашу увагу на необхідності дотримання у статтях принципів 
академічної доброчесності, а також вимог до технічного оформлення авторських 
публікацій, які викладено на офіційному сайті Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України. Зазначаємо, що обсяг статті не повинен 
перевищувати 1 ум.-др. арк. 

Певною мірою конкретизовані, поглиблені умови публікації статей у 
фаховому виданні вступають в дію з 1 січня 2023 року. 



Вимоги до оформлення та подання авторського оригіналу 

Поля: верхнє — 3 см, праве — 1,5 см, ліве та нижнє — 2,5 см. Редактор: MSWord. 
Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал 1,5. Нумерація сторінок 
обов’язкова. 

У верхньому лівому кутку вказується шифр УДК. Назва статті друкується великими 
літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, праворуч, — ім’я та прізвище 
автора (жирним шрифтом), ID ORCID, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце 
роботи, після них у дужках основним шрифтом друкуються адреса та номер телефону 
автора. 

Тексту статті передують анотація разом з ключовими словами українською 
(приблизно 2000 знаків з пробілами) та англійською мовами. Анотація має стисло 
характеризувати основний зміст результатів проведеного дослідження,  

Згідно з Постановою ВАК України №705/1 від 15.01.03 «Про підвищення вимог до 
фахових видань, внесених до переліків ВАК України» до друку приймаються лише наукові 
статті, де мають бути: 

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями; 

• аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; 

• формулювання цілей статті (постановка завдання); 
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; 
• висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 
Ці структурні елементи позначаються жирним шрифтом на початку абзацу. 

Оформлення посилань: у квадратних дужках вказується номер джерела за списком 
та через кому номери сторінок праці, на яку посилаються. Наприклад: [5, с. 38], [7, с. 
100; 13, с. 42—47]. 

Література: список використаної літератури подається в алфавітному порядку в кінці 
статті (оформлення літератури згідно з Національним стандартом України ДСТУ 
8302:2015).  
Зразок: 1. Куць О. М. Мовна політика в державотворчих процесах України: навч. 

посіб. Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. 275 с.  
2. Білан М. С., Стельмащук Г. Г. Український стрій. Л.: Фенікс, 2000. 326 с. 
3. Жулинський М. Шевченко і Гоголь. День. 20 березня 2004. №50.  
4. Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в аграрній сфері виробництва. 

Основи аграрного підприємництва / за ред. М. Й. Маліка. Київ, 2000. С. 5—15. 
5. Шевченко В. Фашистський окупаційний режим в Україні та доля 

військовополонених (1939—1944 рр.). Військовий полон та інтернування (1939—
1956). Погляд через 60 років: матеріали наукової конференції, 2—4 червня 2006 р. 
Київ, 2008. С. 67—70. 

6. Ірпінь. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ірпінь (Дата доступу: 
1.11.2016). 
Після неї слід розмістити пристатейну літературу в латинському алфавіті (References), 

оформлену в такому порядку: автор (транслітерація), переклад назви статті 
англійською мовою, транслітерована назва джерела (періодики) або перекладена 



(монографії), вихідні дані, зазначення мови статті в дужках (відповідно до Harvard 
Referencing System).  
Зразок: 1. KUTS, O. (2004). Language Policy in the State-Building Processes of Ukraine: A 

Study Guide. Kharkiv: V. Karazin Kharkiv National University Press, 275 p. [in Ukr.]  
2. BILAN, M., STELMASHCHUK, H. (2000). Ukrainian Folk Costume. Lviv: Feniks, 326 p. 

[in Ukr.] 
3. ZHULYNSKYI, M. (2004). Shevchenko and Hohol. Den, (50). [in Ukr.]  
4. SABLUK, P. (2008). Directions of Economic Development in Agricultural Production. In: 

M. MALIK, ed., Basic Principles of Agribusiness. Kyiv, pp. 67—70. [in Ukr.] 
5. SHEVCHENKO, V. (2008). The Fascist Occupation Regime in Ukraine and the Fate of 

the Prisoners of War (1939—1944). In: Viiskovyi polon ta internuvannia (1939—1956). 
Pohliad cherez 60 rokiv. Materialy naukovoi konferentsii, 2—4 chervnia 2006 r. (War 
Captivity and Internment (1939—1956). A Look at the Issue after 60 Years. Conference 
Proceedings. June 2006) Kyiv, pp. 67—70. [in Ukr.] 

6. Irpin. [online] Wikipedia. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ірпінь 
[Accessed 1 Nov. 2016]. [in Ukr.] 

Статистика: після пристатейної літератури вказати загальну кількість знаків всього 
тексту (від заголовка до пристатейної літератури включно) з пробілами. 
Рекомендований обсяг статті — до 1 ум.-др. арк. 

Транслітерувати інформацію потрібно латиницею згідно з Постановою КМУ від 
27.01.2010 №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» 
(для української мови) або вимог Держдепартаменту США (для російської мови).  

Автор статті відповідає за фактичний виклад матеріалу, а також за правильність 
оформлення пристатейної літератури латиницею. 

Для досягнення більшої об’єктивності оцінки наукового змісту статей проводиться 
незалежне, конфіденційне рецензування (без зазначення прізвищ авторів і рецензентів). 
Для авторів без наукового ступеня обов’язковим є подання витягу з протоколу 
засідання відділу (установи) з рекомендацією статті до друку. Аспіранти також подають 
рецензію, підписану науковим керівником. 

Наукові статті, оформлені не відповідно до зазначених вимог, редакцією не 
розглядаються. 

 
Адреса редколегії: 01135 м.Київ, вул. Ісаакяна, 18, НДІУ, к.314–315  

Контактний телефон: (044) 2360128 (Олександр Сцібан) 
Еmаіl: ukrstudy.journal@gmail.com 


