
Вимоги до рукописів авторських праць  

збірника наукових праць “Воєнно-історичний вісник” 

 

До рецензування допускаються лише статті, оформлені відповідно до 

(“Контрольного списку для перевірки матеріалу перед надсиланням” і “Правил 

для авторів”), які не викликали зауважень та заперечень на етапі первинного 

контролю редакційної колегії. Статті оформлені не за правилами до розгляду 

прийматись не будуть. 

У разі зауважень на етапі первинного контролю статтю відхиляють або 

повертають авторові для доопрацювання та вдосконалення. 

Поширені причини відмови: 
а) в статті порушено принципи академічної доброчесності; 

б) стаття не містить наукової новизни; 

в) стаття як наукове дослідження є неповною або неправильно 

структурованою; 

г) у статті недостатньо переконливо описано дослідницьку частину, з якої 

не зрозуміло, яку методологію використовує автор; 

д) стаття містить матеріал, що не підкріплений фактами, або такий, що 

суперечать чинному законодавству України; 

е) виклад матеріалу не відповідає науковому стилю мовлення. 

Контрольний список для перевірки матеріалу перед надсиланням: 
– статтю раніше не було опубліковано (будь-якою мовою) окремо чи як 

частину іншої праці, також вона зараз не проходить рецензування в іншому 

журналі, збірнику матеріалів конференції, колективній монографії тощо. 

– текст відповідає вимогам до структури та оформлення, розміщеним у 

підрозділі “Правила для авторів”. 

– файл збережено в форматі .rtf , текст набраний без штучних переносів у 

словах. 

– усі таблиці та рисунки мають номер і назву, які розташовано у 

відповідних місцях тексту, а в тексті є посилання на кожну таблицю й кожен 

рисунок, наприклад: (рис. 1). 

– кожен рисунок додається у форматі .tiff, .jpg, .png, .psd з роздільною 

здатністю принаймні 300 dpi (файли називаються за прізвищем автора та 

номером ілюстрації, наприклад: petrenko_rys1.jpg). 

– посилання на кожне використане джерело інформації (зокрема й при 

таблицях та рисунках) проставлено коректно. 

Правила для авторів. 
Подані наукові статті повинні містити такі елементи: 

Вступ: 

– актуальність теми дослідження; 

– загальна постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; 

– формулювання гіпотези дослідження; 

– аналіз історіографічної бази даної проблеми з обов’язковим 

урахуванням останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; 

– виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується дана стаття (наукова новизна дослідження); 



– джерельна база та методологія дослідження; 

– постановка мети й завдань для верифікації авторської гіпотези. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Висвітлюються фактичні результати дослідження, а також їх авторська 

інтерпретація. 

Висновки: 

Висновки мають, не повторюючи викладеного в основній частині 

матеріалу, дати відповідь на завдання, поставлені в роботі з зазначенням міри, в 

якій авторську гіпотезу було підтверджено або спростовано. 

Складовою висновків є окреслення перспектив подальших розвідок у 

даному напрямку. 

Статті оформлюються за науковим стилем Harvard Referencing style. Втім, 

з урахуванням вимог наукометричних баз Scopus і Web of Science, вихідні дані 

архівних і музейних джерел включаються не до загального списку 

використаних матеріалів, а до підрядкових посилань та оформлюються 

відповідно до ДСТУ   8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне 

Посилання. Загальні положення та правила складання” К. : УкрНДНЦ, 2016. 

С. 13–15.   

Статті оформлюються за науковим стилем Harvard Referencing style. 

Нижче наведені приклади оформлення джерел і літератури. 

Якщо матеріали, на які посилається автор, мають DOI – він обов’язково 

вказується у списку літератури. 

Цитування: 
Якщо ви використовуєте пряму цитату від автора, вам слід: 

– узяти її в лапки; 

– в дужках зазначити автора, дату та номер сторінки, з якої було взято 

цитату. 

Якщо ви користуєтеся цитатою з веб-сайту або веб-сторінки, яка не 

містить номерів сторінок, вам не потрібно їх вказувати. 

Цитати, довші, ніж дві рядки, слід виносити в окремий абзац. 

Якщо ви хочете вставити довгу цитату (понад два рядки), але не хочете 

включати весь текст, ви можете видалити непотрібний текст і замінити його на 

“…”. 

Приклад: 

Як визначається у статті  В. С. Клименка (2020): “У часи гетьманату 

П. Скоропадського значними були успіхи України в зовнішній політиці: було 

встановлено дипломатичні відносини з 12 країнами, консульські відносини 

діяли в 22 країнах та окремих регіонах <<...>> До складу України включено 

майже всі українські етнічні землі” (с.104). 

Архівні джерела: 
Підрядкове посилання 

Назва документу. // ЦДАВО України (Центральний державний архів вищих 

органів влади та управління України). Ф. 2. Оп.7. Спр. 979. 157 арк.  

Порядок розміщення елементів у статті: 

– шифр УДК (обов’язково) 

– прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, ORSID, 

електронна пошта, телефон   



– місце роботи українською мовою, посада, місто, країна  

– ORSID, електронна пошта, телефон   

– прізвище та ініціали автора латиницею 

– місце роботи англійською мовою, посада, місто, країна 

– назва статті українською мовою 

– назва статті англійською мовою 

Анотація українською мовою (до 600-800 знаків з пробілами). 
Анотація повинна мати форму скороченого вступу до статті, тобто 

починатися з одного – двох речень, котрі окреслюють попередній контекст 

дослідження проблеми, містити коротке формулювання постановки проблеми 

та робочу гіпотезу, навколо якої будується розв’язання цієї проблеми: 

– ключові слова українською мовою (від 5 до 8) 

– реферат англійською мовою (від 1800 знаків з пробілами). 

– реферат має включати постановку проблеми, характеристику основної 

теми, актуальності й наукової новизни дослідження, мету роботи, ключові 

методи, використані в ній, а також висновки в концентрованій формі. Текст 

реферату має містити ключові слова. 

– ключові слова англійською мовою (від 5 до 8) 

– текст статті 

– список використаних матеріалів в алфавітному порядку 

– references (Транслітерований латиницею список використаних 

матеріалів у тому самому порядку, що й в основному). 

В квадратних дужках додається переклад  назви книги чи статті 

англійською мовою. Вказується також мова оригіналу, наприклад: [in 

Ukrainian]. Увага! Для видань, які мають офіційну назву англійською, 

наводиться саме вона. 

Тексти українською мовою транслітеруються згідно з Постановою КМУ 

від 27.01.2010 № 55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту 

латиницею” (https://slovnyk.ua/translit.php) 

Тексти російською мовою – за системою Держдепартаменту США 

(http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html) 

За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор. 

Статті та інформацію про авторів надсилайте на офіційну пошту 

журналу voyen_ist@ukr.net  

 

Оформлення джерел і літератури: 

 

Книги одного автора:  

У списку джерел та літератури:  

 

Грицюк, В. М. 2010. Стратегічні та фронтові операції Великої Вітчизняної 

війни на території України.  Київ: НАН України. Інститут історії України. 150. 

 

Hrytsyuk, V. M. 2010. Stratehichni ta frontovi operatsiyi Velykoyi Vitchyznyanoyi 

viyny na terytoriyi Ukrayiny [Strategic and frontline operations of the Great Patriotic 

War on the territory of Ukraine]. Kyiv: NAN Ukrayiny. In-t istoriyi Ukrayiny. 150.  

Посилання у тексті: 

https://slovnyk.ua/translit.php
http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html
mailto:_ist@ukr.net


(Грицюк, В. М. 2010, с. 60).  

 

Книги двох або трьох авторів  

У списку джерел та літератури: 

 

Вєдєнєєв, Д. В. & Биструхін, Г. С. 2006.  Меч і тризуб. Розвідка і 

контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920–1945). Київ: 

Ґенеза. 408. 

Vyedyenyeyev, D. V. & Bystrukhin, H. S. 2006. Mech i tryzub. Rozvidka i 

kontrrozvidka rukhu ukrayinskykh natsionalistiv ta UPA (1920–1945). [Sword and 

trident. Intelligence and counterintelligence of the movement of Ukrainian 

nationalists and the UPA (1920-1945) ]. Kyiv: Geneza. 408. 

 

Посилання у тексті:  

(Вєдєнєєв, Д. В. & Биструхін, Г. С. 2006, с. 24) 

 

Книги чотирьох і більше авторів  

У списку джерел та літератури:   

 

Панченко, П. П., та ін., 2005.  Україна в полум’ї війни. 1941–1945. Київ: 

Вид-во “Україна”. 560. 

Panchenko, P. P., ta in., 2005. Ukrayina v polumyi viyny. 1941–1945. [Ukraine in 

the flames of war. 1941–1945].  Kyiv: Vyd-vo “Ukrayina”. 560. 

Посилання у тексті:   

(Панченко, П. П. та ін. 2005, с. 25 ). 

 

Архівні матеріали  

У списку джерел та літератури:  

 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України 

(ЦДАВО України), ф. 3959, оп. 2, спр. 12, 25 арк. 

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia 

Ukrainy ( TsDAVO Ukrainy), f. 3959, оp. 2, spr.12, 25 ark. 

Посилання в тексті:  

(ЦДАВО України, ф. 3959, оп. 2, спр. 12. арк. 20.).  

 

Державний Архів Львівської області ( ДАЛО), ф. 3, оп.1, спр.70, 30 арк. 

Далі скорочено: 

ДАЛО, ф. 3,  оп. 1,  спр. 70,  30 арк.  

Derzhavnyi Arkhiv Lvivskoi oblasti (dali – DALO), f. 3, – op. 1, – spr. 70, 30 

ark. 

Далі скорочено: 

DALO, f. 3, op. 1,  spr. 70,  30 ark. 

Посилання у тексті:  

(ДАЛО, ф. 3,  оп. 1,  спр.70, арк.  20 ). 

 

Статті з журналів та збірників:  



У списку джерел та літератури:  

  

Лисенко, О. Є. 2011. Дослідження історії Другої світової війни у сучасній 

Україні: основні тенденції та перспективи.  Український історичний журнал. 4. 

165-194. 

Lysenko, O. YE. 2011. Doslidzhennya istoriyi Druhoyi svitovoyi viyny u 

suchasniy Ukrayini: osnovni tendentsiyi ta perspektyvy [Research of the history 

of the Second World War in modern Ukraine: main tendencies and prospects]. 

Ukrayinskyy istorychnyy zhurnal. 4.  165-194. 

Посилання у тексті:  

(Лисенко, О. Є. 2011, с. 178  ).  

  

Розділи з книг: 

У списку джерел та літератури:  

 

Рибченко, Л. 2010. Радянські військові мобілізації на території України у 

1941–1945 рр.  В: Друга світова війна: погляд з ХХІ століття. Історичні нариси: 

у 2 кн. Кн. 1. Київ: Наукова думка. 303-317. 

Rybchenko, L. 2010. Radyanski viyskovi mobilizatsiyi na terytoriyiUkrayiny u 

1941–1945 rr. [Soviet military mobilizations on the territory of Ukraine in 1941–

1945.]. In: Druha svitova viyna: pohlyad z KHKHI stolittya. Istorychni narysy: u 2 

kn. Kn. 1. Kyiv: Naukova dumka. 303-317. 

 

Посилання у тексті: 

(Рибченко, Л. 2010, с. 310-311).  

  

Елекронні ресурси: Стаття з DOI  

У списку джерел та літератури:  

  

Чорний, В.С., 2020. Радянська агресія 1939 року проти Фінляндії у 

контексті Другої світової війни: передумови, наслідки, уроки для України. [The 

Soviet aggression of 1939 against Finland in the context of World War II: 

preconditions, consequences, lessons for Ukraine]. Воєнно-історичний вісник, 

2 (36), 37-56. DOI:http:dx.doi.org/10.33099/2707-1383-2020-36-2-37-56 

Посилання у тексті: 

(Чорний, В.С. 2020, с. 41).  

 

Елекронні ресурси без DOI  
Шаповал, Ю. 2013. Друга світова війна: викладання, дослідження, 

маніпулювання. [World War II: teaching, research, manipulation]. Дзеркало тижня, 

16, 26 квітня – 17 травня. URL: http://gazeta.dt.ua/history/ druga-svitova-viyna-

vikladannya-doslidzhennya-manipulyuvannya-_.html [дата зверн.: 30.03. 2020].  

Посилання у тексті:  

(Шаповал, Ю. 2013). 

 

http://gazeta.dt.ua/history/

