
 

ВИМОГИ  
ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ 

у науковому збірнику статей 

«БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА В УКРАЇНІ»  
(УУБА, КаУ, Ужгород, Україна) 

за напрямами: філософія; богослов’я; теологія; історія релігії та 

церкви; педагогіка; психологія. 
 

Стаття подається виключно в електронному варіанті на 

електронні адреси відповідальних осіб eugenius-09@ukr.net та 

carpatia.doslid@gmail.com й повинна відповідати покроково таким 

вимогам: 

1) текст українською, англійською, німецькою, французькою, грецькою, чеською, 

словацькою, польською, болгарською, російською мовами;  

2) набір в текстовому редакторі Word for Windows 98 або 2000 шрифтом Times New Roman, 

font 12, інтервал 1,5, у режимі автоматичної розстановки переносів, абзацний відступ – 1, ліве поле 

– 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, посилання посторінкові font 10 (¹,²,³), опис згідно 

з вимогами (Див. пункт 8)), у разі повторення джерела на сторінці вказувати – Там само); 

3) назва статті мовою оригіналу (великими літерами, по центру, жирним); 

4) ім’я, прізвище (малими літерами, жирним, справа по тексту, мовою оригіналу, в кінці знак 

* для посторінкової розширеної інформації про автора, яка подається font 10, нежирним, за таким 

прикладом: Маріан Токар, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології і державного 

управління, Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна, e-mail: 

marian.tokar@uzhnu.edu.ua); 

5) анотації українською та англійською мовами (по ширині сторінки, ім’я, прізвище автора, 

назва статті (малими літерами, жирним); 5-6 речень про зміст статті (курсив, нежирним); ключові 

слова (структурне означення – з абзацу, жирним, курсив, двокрапка; далі до 10 ключових слів із 

тексту (курсив, нежирним); 

6) текст статті (повний обсяг 10 – 15 сторінок); 

7) список використаної літератури (структурне  означення – малими літерами, жирним, по 

центру); 

8) перелік використаних джерел (по ширині сторінки, нежирним, курсив, пронумеровано 

підряд, в алфавітному порядку, наприклад: 1 – для монографій; 2 – для статей; 3 – для електронного 

джерела:  

1. Вегеш М., Токар М., Басараб М. Карпатська Україна  в контексті українського державотворення: 

навчальний посібник. Ужгород: Карпати, 2008. 256 с.  

2. Токар М. Баланс відносин „центр – регіон” в теорії та політико-історичному досвіді Закарпаття. 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. 

Ужгород, 2008. Вип. 10. С. 256 – 259. 

3. Токар М. Коротка історія єврейських партій Закарпаття. Просвітницько-пізнавальний портал 

«заКарпатія». URL: www.zakarpatia.com/2013. 

Стаття надсилається виключно в електронному варіанті на електронні адреси 

відповідальних осіб eugenius-09@ukr.net та carpatia.doslid@gmail.com. Файл із матеріалом 

позначається із вказаним прізвищем, ініціалом та напрямом публікації за таким зразком: 

BoDU_TokarM_istoria, BoDU_TokarM_teologia, BoDU_TokarM_filosofia, і т.д. за спеціальністю. 

За науковий зміст викладеного матеріалу, термінологію та граматику відповідають автори. 

До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором. Останній 

термін подачі статей у чергові збірники: 20 березня і 20 жовтня кожного року. Статті, що не 

відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються. 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! 
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