
 

ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)    http://vitaantiqua.org.ua/en/main    th.vovk.center@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ VITA ANTIQUA 

 

Редакція приймає до друку раніше неопубліковані оригінальні наукові 

статті українською, російською (переважно для колег з країн СНД) та 

англійською мовами. Робота повинна бути структурована відповідно до 

наведеної нижче інструкції. Детальніше за посиланням 
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I. Структура роботи 

І.1. Основна частина: 

 Прізвище та ініціали. 

 Назва статті.  

 Анотація: кілька речень про тему та основні висновки 
статті/публікації (не більше 200 слів).  

 Ключові слова: не менше 5 характерних слів/словосполучень.  

 Основний текст статті.  

 Література / References.  

 Резюме [Summary] англійською мовою. Якщо робота англійською 
– резюме подається українською або російською (для країн СНД).  

 Дані про автора (ів) (звання, посада, установа, адреса місця 
роботи, e-mail) мовою оригіналу та англійською мовою.  

 

І.2. Додатки: 

 Список ілюстрацій (повинен міститись на окремих сторінках; 
подається мовою оригіналу та англійською мовою).  

 Текстові таблиці та діаграми мають бути подані окремими 
файлами у форматі *.rtf, або *.doc (не *.docx), з тим же ім’ям, що і 
файл основного тексту, з префіксом _add (Shydlovskyi-
Kaniv17_add.rtf). Кожна з них має бути підписана (Табл. 1. 
Пропорційне співвідношення відщепів та пластин у комплексі; 
Рис. 1. Пропорційне співвідношення відщепів та пластин у 
комплексі – для діаграм). Таблиці не мають виходити за межі 
стандартного аркуша А4 з полями по 2 см з кожної сторони.  

 

ІІ. Текстовий блок.  

Шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 інтервали. Усі текстові 
матеріали (крім текстових таблиць та/або діаграм) мають міститися в 
одному файлі. Текстовий файл має бути збережений у форматі *.rtf, або 
*.doc (не *.docx).  

 



ІІ.1. Основний текст статті 

Текст не повинен мати складного форматування, не містити перехресних 
посилань і т.д. Окремо можна акцентувати увагу на певному фрагменті 
тексту за допомогою курсиву або жирного шрифту. Мінімум 
форматування допоможе уникнути проблем при макетуванні вашої 
роботи.  

Вітається розподіл основного тексту на розділи (вступ, методи, основна 
частина, дискусія, результати, висновки) та підрозділи. Подяки та 
підтвердження (Acknowledgements): повинні бути короткими, не 
перевищувати 100 слів. 

ІІ.2. Примітки (Notes)  

Будь-ласка, не використовуйте автоматичні зноски. Нумерацію приміток 
слід робити в тексті у квадратних дужках: [1] та подати у вигляді списку 
після основного тесту (до списку літератури). Примітки виносяться в тому 
випадку, коли їхній сенс досить складно включити до основного тексту, 
або примітки є перекладом тексту статті, важливі для розуміння 
основного тексту. Примітки не повинні включати бібліографічний 
матеріал, або якщо їх можна викласти в Подяках та підтвердженнях: 
(acknowledgements).  

 

ІІ.3. Посиланя у тексті статті:  

 на літературу, напівкодом у круглих дужках  

(Шидловський 2005, с. 31—39, Рис. 1: 1, Табл. 1);  

(Gladilin, Demidenko 1989, p. 143—178, Fig. 1: 1, Table 1);  

(Усик, Рац, Кулаковская 2014, с. 197—206, Рис. 1: 1, Табл. 1);  

(Черновол та ін. 2017, с. 115—141; Pichkur et al. 2019) — понад три 
автори;  

(ред. Відейко 2017) — посилання за прізвищем редактора збірника.  

 на допоміжні матеріали  

(рис. 1: 1), (табл. 1: 1) тощо.  

 

 

ІІІ. Оформлення списку літератури 



ІІІ.1. Література: 

Список літератури повинен міститись на окремих сторінках. Література 
подається за алфавітним принципом. При наявності DOI (Digital Object 
Identifier), використання його бажане у посиланнях у повній формі. 

1. Корохіна, А.В. (ред.). 2017. Інтерпретація археологічних джерел: 
здобутки та виклики. Матеріали наукової конференції молодих вчених, 
16-17 листопада 2017 року. Київ: Стародавній світ. 

2. Кулаковская, Л.В. 1989. Мустьерские культуры Карпатского 
бассейна. Киев: Наукова думка.  

3. Кулаковська, Л., Усик, В. 2012. Звіт Палеолітичної експедиції відділу 
«Археологічний музей» ІА НАНУ про пошукові роботи у Чернівецькій 
області у 2012 р. Науковий архів ІА НАНУ, ф. е., 2012/114. 

4. Пічкур, Є.В. 2017. Реконструкція процесу видобутку кременю 
трипільськими племенами розвиненого етапу (ВІІ-СІ). В: Корохіна, А.В. 
(ред.). Інтерпретація археологічних джерел: здобутки та виклики. 
Матеріали наукової конференції молодих вчених, 16-17 листопада 2017 
року. Київ: Стародавній світ, с. 36-39.  

5. Цвек, О.В. 2005. До питання виділення виробничих культів у 
населення трипільської спільноти. Кам’яна доба України, 7, с. 160-167.  

6. Haesaerts, P., Péan, S., Valladas, H., Damblon, F., Nuzhnyi, D. 2015. 
Contribution à la stratigraphie du site paléolithique de Mezhyrich (Ukraine), 
L’anthropologie, 119(4) (Septembre-Octobre 2015). Hommes et 
environnements au Paléolithique supérior en Ukraine : Mezhyrich, 364-393. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.anthro.2015.07.002 

Більше прикладів для оформлення бібліографічного опису тут: 
http://www.iananu.org.ua/vidannya/oformlennya-posilan  

III.2. Оформлення References 

Всі посилання кирилицею, що містяться в Списку літератури, необхідно 
подати в латинській транскрипції. За наявності другої назви статті 
латиницею (у змісті та в абстракті цитованої праці), використовується 
остання із зазначенням мови основного тексту. Залишити у тому самому 
порядку, що і «Література».  

Для транслітерації з слов’янських мов можна використовувати сервіс 
«Перекладач Google».  

1. Markevich, V.Y., 1974, Bugho-Dnestrovskaya kultura na territorii Moldavii. 
Kishinev: Shtiintsa (in Russian).  

http://dx.doi.org/10.1016/j.anthro.2015.07.002
http://www.iananu.org.ua/vidannya/oformlennya-posilan


2. Nuzhnyi, D., 2002. Verkhniopaleolitychni pamiyatky typu Mezhyrich ta yikh 
mistse sered epihravettsʹkykh kompleksiv Serednioho Dnipra, Kamiana doba 
Ukrayiny, 1. Kyiv: Shlyakh, 57-81 (in Ukrainian). 

3. Pidoplichko, I, 1976. Mezhirichskiye zhilishcha iz kostey mamonta. Kiev: 
Naukova dumka, 239 p. (in Russian). 

4. Samoilenko, L.H., Shydlovskyi, P.S., 2016. Mezhyrich settlement: What will 
be future of our past? Bulletin of Taras Shevchenko National University of 
Kyiv, History, 131 (4), 62-69 (in Ukrainian). 
http://doi.org/10.5281/zenodo.1206223 . 

 

IV. Резюме.  

Резюме [Summary] має містити не менше 1800 знаків. (повинне 
міститись на окремих сторінках англійською або українською мовами).  

Англійська.  

 First Name, Second Name (Ініціали) Last Name  

 Title  

 Summary (min. 1800 characters).  

 Keywords: min 5 special terms.  

Українська.  

До статей не українською мовою також необхідно додати повноцінний 
блок резюме українською мовою (не менше 1800 знаків).  

Перед допоміжним блоком слід подати відомості про авторів у 
наведеному нижче форматі, мовою оригіналу та англійською мовою.  

Приклад  

Шидловський Павло Сергійович, кандидат історичних наук, доцент, 
кафедра археології та музеєзнавства історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська 
60, Київ, 01033, Україна, ps@knu.ua  

Shydlovskyi Pavlo S., PhD, Associate professor, Department of Archaeology 
and Museum Studies, Faculty of History, Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, Volodymyrsʹka Street 60, Kyiv, 01033, Ukraine, 
ps@knu.ua  

 

http://doi.org/10.5281/zenodo.1206223


V. Підготовка рисунків.  

 Ілюстрації подаються окремими файлами. Ч/Б та кольорові 
растрові ілюстрації приймаються у форматі *.tif з розподільною 
здатністю не менш ніж 300 DPI без стиснення.  

 Векторна графіка приймається у форматах *.svg, *.eps, *.pdf. 
Цифрові фото можна надсилати у форматі *.jpeg з оригінальною 
розподільною здатністю або приведені до вигляду 10х15 см/300 DPI.  

 Максимальний розмір однієї ілюстрації не повинен перевищувати 
аркуш формату А4 (21х29,7 см) з полями по 2 см з кожної сторони.  

 В жодному випадку не надсилайте ілюстрації в текстовому 
файлі (*.doc, *.rtf і т.д.). Такі ілюстрації непридатні для макетування 
та друку!  

 Усі ілюстративні матеріали (рисунки, фото, карти і схеми, 
діаграми, таблиці з переважанням зображень над текстами тощо) у 
тексті повинні називатися «рис.» (в резюме, англ.: fig.) і мати 
послідовну нумерацію у тексті. Назва файлу рисунка має складатися з 
прізвища автора і порядкового номера рисунка латиницею: 
Shydlovskyi_01, Shydlovskyi_02, і т. д.  

 

 

Надсилайте Ваші статті на th.vovk.center@gmail.com . 

Якщо сумарно ваші матеріали перевищують можливий обсяг 
пересилання в електронному листі, користуйтеся зручними для вас 
файлообмінниками (Dropbox, GoogleDrive та ін.), але в жодному разі не 
використовуйте для пересилання файлів сервіси Mail.ru, Yandex та ін. 
російські ресурси, так як в Україні вони заблоковані усіма інтернет-
провайдерами. Посилання на прикріплені файли в основному тексті 
листа обов’язкові! 

Будемо раді бачити Вас! 

 

 

З повагою, редакційна колегія видавництва Vita Antiqua 

http://vitaantiqua.org.ua/en/main/ 
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