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ВКАЗІВКИ ДЛЯ АВТОРІВ 
щодо оформлення статей до збірника 

“Наукові записки УКУ. Серія: Богослов’я” 
 

І. ВКАЗІВКИ ЩОДО ОСНОВНОГО ТЕКСТУ 
 
1. Статті у НЗ УКУ публікуються українською та англійською мовами. Кожна стаття 

повинна містити анотації українською та англійською мовами (не більше 1000 знаків) з 
ключовими словами. 

2. Форматування тексту: шрифт – Times New Roman, розмір – 12; абзац – 1,25 cм (не 
робити його за допомогою клавіші Tab!); міжрядковий інтервал – 1.  

 
3. Вигляд і зміст окремих текстів 
 
а) Статті: на першій сторінці вгорі з лівого боку подати ім’я та прізвище автора, під ним 

по центру – назву статті, а далі – текст статті. Наприкінці статті можна подати ( але не 
обов’язково) використану бібліографію в алфавітному порядку з поділом на джерела та 
дослідження. Джерела подавати за таким зразком: ім’я автора, назва твору курсивом і далі 
згідно з вказівками до оформлення приміток. Дослідження подавати за таким зразком: 
прізвище та ініціали автора, назва праці, а далі згідно з вказівками до оформлення приміток. 

 
б) Переклади: У заголовку над текстом подати по центру ім’я давнього автора, під ним 

назву перекладеного твору капіталізованими літерами, а в наступному рядку в дужках 
латинську назву твору разом із його номером у Clavis Patrum, а в примітці подати 
бібліографічний опис видання, за яким здійснено переклад, наприклад: 

 
Василій Селевкійський 

СЛОВО ПРО ЧОТИРИДЕНОГО ЛАЗАРЯ 
(CPG 6663: Homilia in Lazarum)1 

____________________________ 
1 Переклад здійснено за виданням: Mary B. Cunningham. Basil of Seleucia’s Homily on Lazarus (BHG 2225) 

// Analecta Bollandiana 104/11 (1986) 161-184. 
 
в) Рецензії: У рецензії над текстом подаємо заголовок. Назву рецензованої книги доцільно 

розташовувати в заголовку рецензії і виділяти курсивом. Вихідні відомості про книгу 
подаються в такому порядку: ім’я та прізвище автора (прямим шрифтом), повна назва 
(курсивом). Якщо рецензується збірник праць чи джерельне видання, то після назви праці 
подаємо повні імена та прізвища редакторів чи упорядників, якщо багатотомна праця, то 
подається кількість томів/частин (наприклад, т. 1-2), назва видавничої серії (якщо є), місце 
(місто і видавництво) і рік видання, кількість сторінок (вступні сторінки [римськими 
цифрами] плюс [+] сторінки основної частини арабськими цифрами). Нижче наведено два 
приклади:  

 
Will T. Cohen. The Concept of “Sister Churches” in Catholic-Orthodox Relations since Vatican 

II [= Studia Oecumenica Friburgensia, 67]. Münster: Aschendorff Verlag 2016, XVI+308 c.  
Анна Вероніка Вендланд. Русофіли Галичини. Українські консерватори між Австрією та 

Росією, 1848-1915. Львів: Літопис 2015, 688 с.  
 
Ім’я та прізвище автора рецензії, його місто і місце праці (навчання) подаються 

наприкінці рецензії з правого боку рядка. У рецензіях переважно не використовуємо 
приміток. Посилання на сторінки рецензованого видання подаємо в тексті рецензії в дужках. 

 
г) Звіти про конференції: У звіті над текстом подаємо назву конференції, місце і точні 
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дати її тривання, наприклад:  
 

Зустрічі між європейський Сходом і Заходом: 
богословська перспектива 

(Лювен, 10-13 травня 2007 р.) 
 
Наприкінці звіту подається ім’я та прізвище автора звіту, його місто і місце праці 

(навчання) з правого боку рядка. 
 
ґ) In Memoriam: У заголовку некрологу по центру ім’я та прізвище померлого, а під ним в 

дужках дати його життя. Ім’я та прізвище автора некрологу, його місто і місце праці 
(навчання) подаються наприкінці з правого боку рядка. 

 
4. Заголовки 
Більшість наукових статей мають визначену внутрішню структуру, зокрема такі частини, 

як вступ, методи, обговорення і представлення результатів дослідження, висновки. Однак 
логіка статті, як правило, вимагає детальнішої рубрикації. Окремі частини статті повинні 
мати заголовки чи підзаголовки, виділені напівжирним шрифтом чи курсивом (без крапки в 
кінці), наприклад:  

 
Заголовок першого рівня (= заголовок статті) 

Заголовок другого рівня 
Заголовок третього рівня  
 
Нумерація заголовків та підзаголовків допускається, але небажана і повинна вживатися 

лише в крайніх випадках, коли без неї читачу важко буде сприймати текст. Бажано 
обмежувати поділ статті до одного чи двох рівнів рубрикації. 

 
5. Назви і цитати 
а) Назви книг і документів пишемо прямим шрифтом (а не курсивом!) і беремо їх у 

квадратні лапки. 
б) Цитати:  
- Цитати з іншомовних джерел наводяться автором в українському перекладі (або з 

офіційного україномовного видання, або ж у випадку відсутності останнього автор сам 
здійснює переклад і зазначає про це у примітці). Посилання наводити за таким зразком:  

 
«Станом на 01 січня 1999 р. в Україні діяло 21,8 тис. релігійних організацій, в т. ч. майже 

21,1 тис. громад 80 конфесій, течій і напрямків»1. 
____________________________ 
1 В. Бондаренко. Релігійна ситуація в Україні і перспективи її розвитку // Релігійна свобода: природа, правові 

і державні гарантії: Науковий щорічник. Київ 1999, с. 73. 
 
Джерела цитовані в тексті пишемо прямим шрифтом і беремо їх у лапки. Якщо цитата є 

довша, ніж 4 рядки, то виділяємо її у блокову цитату і подаємо з нового рядка без лапок 
дрібнішим від основного шрифтом (розмір – 11) із відступом з обох сторін (1,25 cм). Знак 
примітки в таких блокових цитатах ставиться після крапки і стосується цілого блоку. 
Блокова цитата відділяється від основного тексту невеликим відступом перед і після цитати 
(4 pt). 

- усі цитати, незалежно від мови джерела, подаються мовою, якою написана стаття 
(українською чи англійською). Переклади цитат подаються з офіційного україномовного (чи 
відповідно англомовного) видання, або ж у випадку відсутності останнього автор сам 
здійснює переклад і зазначає про це у примітці. Якщо оригінальний текст є важливий, його 
можна подати у примітці до цитати. У перекладах, якщо текст має важливе значення чи 
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цитується з метою філологічного аналізу, тоді цитуємо його оригінальною мовою. 
Допускаються вставки важливих термінів чи словосполучень оригінальною мовою в дужках 
в самому тексті перекладу. 

- пропуски в цитованому тексті позначаємо трикрапкою в квадратних дужках: [...].  
 
6. Написання власних імен і назв 
а) Для імен античних та середньовічних авторів використовуємо усталені давні 

слов’янські імена (Йоан Златоуст, Йоан Дамаскин, Єфрем Сирин, Ісаак Сирин, Григорій 
Богослов, Максим Ісповідник). Натомість для написання імен новочасних авторів вживаємо 
транслітерацію за правилами сучасного українського правопису. 
б) При першій згадці особи в тексті подаємо її повне ім’я та прізвище, а наступні рази 

вживаємо скорочене ім’я (або опускаємо його) та прізвище. 
в) У звітах про конференції при першій згадці осіб подаємо повністю їхні наукові ступені, 

а наступні рази вживаємо скорочення (д-р, проф.). 
 
7. Написання дат і часових проміжків 
а) Дати в тексті: 
- місяць пишемо повністю, наприклад, 24 серпня 1991 р.  
- для означення проміжку часу для якогось явища чи події, між цифрами ставимо дефіс (-), 

а не тире (–), наприклад: 21-25 січня 2010 р.  
- у датах, що подаються в дужках, місяці подаємо римськими числами, а скорочення “р.” в 

кінці опускаємо, наприклад: (1.V.1826).  
б) написання слів “століття” та “рік” бажано подавати скорочено: у 325 р.; у III ст.  
в) тексти типу „в другій половині III століття” записуємо скорочено: у 2 пол. III ст.  
г) Для позначення діапазону років і століть, якщо діапазон зазначено лише цифрами, 

використовуємо дефіс без пробілів, наприклад: 1991-2000 рр., ХІ-ХІІІ ст., а в складніших 
конструкціях використовуємо тире з пробілами, наприклад: у ХІХ – 1 пол. ХХ ст. 

 
8. Скорочення та абревіатури 
У текстах вживаємо загально прийняті скорочення: і т. д. (і так далі), ін. (інше), напр. 

(наприклад), р. (рік), рр. (роки), ст. (століття), єв. (євангелист), мч. (мученик), сщмч. 
(священомученик),  мчц. (мучениця), преп. (преподобний), св. (святий), свт. (святитель) 
тощо.  
При використанні особливих скорочень чи абревіатур до статті слід долучити список 

скорочень. Для скорочень пропонується вживати стандартні скорочення, запропоновані у 
таких виданнях:  

 Abkürzungsverzeichnis // Theologische Realenzyklopädie (1976, 1992)  
 Lexikon für Theologie und Kirche (1993)  
 Elenchus bibliographicus // Biblica  
 The SBL Handbook of Style.  
 
Список скорочень, що вживаются в нашому виданні, буде незабаром доступний на сайті: 

www.nz-theology.ucu.edu.ua. 
 
9. Вживання великої літери 
Вживання великої літери регулюється номами українського правопису. У назвах 

організацій, учбових закладів та інших устранов з великої літери пишемо лише перше слово, 
наприклад: Український католицький університет, Львівська духовна семінарія Святого 
Духа. 
Слова, що вказують на Бога чи Церкву як Божу установу пишемо з великої літери, 

наприклад: Свята Тройця, Бог, Господь, Святий Дух, Слово Боже, Церква тощо. З великої 
літери пишемо також єдині в своєму роді священні особи та предмети: Богородиця, 
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Євангеліє, Патріарх (якщо стосується діючого патріарха, але “патріарх” як історична особа), 
Українська Греко-Католицька Церква тощо.  
Поняття, що відносяться не до Бога, а до священних осіб чи предметів, пишуться з малої 

літери: диякон, священик, єпископ, архиєпископ, митрополит, патріарх (як загальне 
поняття), собор, церква (як храм), патріархат, преподобний, святий, еклезіологія, 
христологія, богослуження та ін.  

 
Детальніше про правопис релігійної лексики та термінології див.:  
М. Петрович, Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів 

богословських текстів для видань Українського католицького університету, Львів 2005 (на 
сайті: www.nz-theology.ucu.edu.ua). 

 
10. Посилання на тексти Святого Письма  
Посилання на тексти Біблії (Корану, Книги Мормона та ін.) подаються безпосередньо в 

тексті статті в круглих дужках згідно з прийнятим міжнародним стандартом (скорочена 
назва книги Біблії, розділ, двокрапка, вірш / вірші через дефіс чи кому), наприклад: 
Мр 1:7, 9; Ді 8:1-10 (див.: Бібліографічний стандарт назв книг Біблії // Українське 

релігієзнавство 21 (2002) 138-140).  
 
ІІ. ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРИМІТОК 
 
 1. Форматування тексту приміток: інтервал – 1, розмір шрифта – 10, відступу не робити.  
2. У випадку збігу виноски в тексті з пунктуаційним знаком (тире, кома чи крапка в кінці 

речення) знак примітки ставити перед тими знаками (за винятком скорочень і кінцівки 
блокових цитат).  

3. У примітках використовувати такі скорочення: там само, він же, пор., див. Бажано не 
зловживати останніми двома скороченнями. Скорочення „пор.” використовуємо лише тоді, 
коли хочемо відіслати читача до тексту, де викладена відмінну від висловленої у статті 
думка. Скорочення „див.” використовуємо лише тоді, коли хочемо вказати на джерело, де та 
чи інша думка чи теза має ширший і детальніший виклад.  

 
4. Бібліографічні описи. 
а) При цитуванні давніх джерел подаємо завжди автора (прямим шрифтом) і назву твору 

(курсивом) українською або латинською мовою, а потім вказуємо на місце цитати (розділи, 
параграфи тощо). Далі в дужках бібліографічний опис видання твору оригінальною мовою, а 
після цього – опис українського перекладу цього твору з конкретними сторінками цитати, 
або подаємо власний переклад. Наприклад: 

 
Василій Великий, Гомілії 6, 1 (PG 31:277); укр. переклад: Василій Великий, Гомілії / 

перекл. Лесі Звонської [= Джерела Християнського Сходу, 14]. Львів, Свічадо 2006, с. 89. 
Григорій Богослов, Слово 14, 1 (PG 35:857). 
 
NB! Вжиток української чи латинської мови при покликанні на твори давніх авторів має 

бути послідовний по всій статті. Автор використовує або повністю україномовну систему 
посилань, і тоді подає всі покликання українською, або ж загальноприйняту латиномовну 
систему. Тут пдаємо кілька прикладів бібліографічного опису творів давніх авторів 

 
Україномовна система: 
Григорій Нисський. Життя Мойсея (Gregorii Nysseni De Vita Moysis / ред. H. Musurillo [= 

Gregorii Nysseni Opera, 7/1]. Leiden: Brill 1991). 
Григорій Богослов. Листи (PG 37:21-388). 
Євагрій Понтійський. Практик 89 (Évagre le Pontique, Traité pratique ou Le moine / ред. A. 
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& Claire Guillaumont [= SCh, 171]. Paris 1971, c. 680) 
Життя Меланії 47 (Vie de Sante Mélanie: Texte grec, Introduction, Traduction et Notes / ред. 

D. Gorce [= SCh, 90]. Paris 1962, с. 216). 
 
Латиномовна система: 
Gregorius Nazianzenus. Epistulae (PG 37:21-388).  
Evagrius Ponticus. Praktikos (Évagre le Pontique, Traité pratique ou Le moine / ред. A. & Claire 

Guillaumont [= SCh, 171]. Paris 1971).  
Vita Melaniae 47 (Vie de Sante Mélanie: Texte grec, introduction, traduction et notes / ред. D. 

Gorce [= SCh, 90]. Paris 1962, с. 216). 
 
Назви творів можна подавати скорочено, наприклад:  
 
Євагрій, Ком. на Пс 113, 8 (PG 12:1572D-1575A). 
Gregorius Nazianzenus. Oratio 8, 18 (Grégoire de Nazianze. Discours 6-12 / ред. M.-A. Calvet-Sebasti [= SCh, 

405]. Paris 1995, с. 284-286). 
Gregorius Nazianzenus. Or. 8, 18 (SCh 405, c. 285). 
 
Якщо у статті розглядаються твори лише одного автора, то після першого повного опису 

твору у наступних примітках ім’я автора можна опускати, а назви його творів подавати 
скорочено (або використовувати “там само”), наприклад: 

 
Gregorius Magnus. Moralium Libri sive Expositio in Librum beati Iob X, 29, 48 (далі – Moralia).  
Moralia V, 40, 72. 
Там само, І, 25, 24. 
 
Itinerarium Egeriae 24, 1 (Egeria. Itinerarium (Reisebericht). Mit Auszügen aus De locis sanctis (Die heiligen 

Stätten) / ред. G. Röwekamp [= Fontes christiani, 20]. Freiburg та ін. 1995, с. 224). 
Itinerarium Egeriae, 24, 2 (ред. G. Röwekamp, с. 226). 
Там само, 24, 8-9 (ред. G. Röwekamp, с. 230 та 232). 
 
б) Зразки цитувань статей 
 - стаття в журналі:  
W. J. Grisbrooke. A Contemporary Liturgical Problem: The Divine Office and Public Worship // Studia Liturgica 8 

(1971-1972) 129-168. 
 
 - стаття в збірнику праць: 
С. Шевчук. Богословський персоналізм ХХ століття: досвід Заходу та Сходу // Ідентичність і місія 

Українського Католицького Університету. Доповіді, промови і дискусії інавґураційних урочистостей 25-29 
червня 2002 року / упоряд. У. Головач, М. Маринович, А. Ясіновський. Львів 2003, с. 97. 

Kallistos Ware. The Jesus Prayer in St. Diadochus of Photice // Aksum-Thyateira. A Festschrift for Archbishop 
Methodius of Thyateira and Great Britain / ред. G. D. Dragas. London 1985, 557-568, c. 560. 

 
- стаття в енциклопедії чи словнику:  
Покликання на статті зі словників та енциклопедій подаємо так: ім’я (скорочено) та 

прізвище (повністю) автора, після крапки назва статті курсивом, а після двох косих рисок 
скорочена назва словника, том і сторінки чи колонки статті (колонки відділяються від тому 
двокрапкою, сторінки – комою). Якщо не подано відповідного скорочення у списку 
скорочень нашого журналу, то подаємо повний бібліографічний опис словника чи 
енциклопедії), наприклад:  

 
G. P. Evans. Cardinal virtues // The New Dictionary of Catholic Spirituality / ред. M. Downey. Collegeville 1993, с. 

114-117. 
D. Ceccarelli Morolli. Diritto bizantino o Greco-romano // Dizionario Enciclopedico dell’Oriente Cristiano / ред. E. 

Farrugia. Roma 2000, с. 235. 
K. Wessel. Durchzug durch das Rote Meer // RAC 4:370-389. 
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в) Якщо цитуємо якусь статтю чи книжку багато разів, то подаємо скорочений запис із 

вказівкою сторінки після коми, наприклад:  
 
Перший раз: Т. Добко. Роль християнської освіти та виховання у формуванні громадського суспільства // 

Богословія 64 (2000) 68-78, c. 73-74. 
Наступні рази: Т. Добко. Роль християнської освіти та виховання, с. 75.  
 
г) При використанні перекладної праці варто подавати ім’я перекладача, наприклад:  
 
Северин Боецій. Теологічні трактати / перекл. з лат. Ростислав Паранько. Львів 2007. 
А. Ланглуа та ін., Святе Письмо в європейській культурі. Біблійний словник / перекл. з фр. З. Борисяк, Н. 

Лисюк. Київ 2004. 
 
ґ) Бібліографічні описи, включені у текст примітки, подаємо у круглих дужках. Якщо в 

примітці подаємо цитату чи парафразу думки якогось автора, то опис його твору подаємо в 
дужках відразу після цитати чи парафрази, наприклад: 

 
Порада досліджувати звичаї Святого Письма є частою і в Орігена: «Лише той хто є справді мудрий у Христі, 

може пояснювати весь зв’язок пророчих уривків […] згідно зі стилем Писань» (Оріген. Проти Цельса VII, 11). 
Стюарт визначає фендаментальну відмінність між поняттями «помисли» та «уявлення»… (див. С. Stewart. 

Imageless Prayer in Evagrius Ponticus // JECS 9/2 (2001) 173-204, c. 187). 
 
Детальніше про оформлення бібліографічних посилань див.:  
Загальні вказівки до оформлення бібліографічних посилань (основані на практиці 

Видавництва УКУ (на сайті: www.nz-theology.ucu.edu.ua) 


