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ДО ВІДОМА АВТОРІВ
ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Рукописи для публікації у наступних числах бюлетеня подаються до
редакції в одному роздрукованому примірнику (через 1,5 інтервали) і у вигляді
doc-файлу у форматі Microsoft Word 6.0/95 чи 97 на дискеті 3,5" обсягом 0,5 друк.
арк. (прибл. 18-20 тис. знаків з пропусками). Шрифт: Arial, 12 чи Times New
Roman, 12.
Посилання в статті на використані джерела слід наводити прямо в тексті
у квадратних дужках за їх наскрізною нумерацією у відповідності з існуючим
бібліографічним стандартом. (Список використаних джерел у кінці статті не
подається.) Цитати з іншомовних джерел (у тому числі й з російськомовних)
наводяться автором в українському перекладі.
Приклад оформлення посилання:
Цитата в тексті: „Станом на 01.01.99 р. в Україні діє 21,8 тис.
релігійних організацій, в т.ч. майже 21,1 тис. громад 80 конфесій, течій і
напрямків” [Бондаренко В. Релігійна ситуація в Україні і перспективи її розвитку
// Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії: Науковий щорічник.К., 1999.- С. 73].
Або, наприклад, якщо джерело знаходиться в Інтернеті: [Хантингтон
С. Столкновение цивилизаций и переустройство мирового порядка (отрывки из
книги) // Pro et Contra.- Т. 2.- http://pubs.carnegie.ru/P&C].
Посилання на тексти Біблії також подавати згідно з прийнятим
стандартом (скорочена назва книги Біблії, розділ, двокрапки, вірш / вірші).
Наприклад: Мк. 1:9 (де „Мк.” – Євангелія від Марка, „1” – розділ 1, „9” – вірш 9.
Скорочені назви всіх книг Біблії наводяться в 21 числі бюлетеня (див.:
Бібліографічний стандарт назв книг Біблії // Українське релігієзнавство.- № 21.2002.- С. 138-140).
На першій сторінці тексту статті автор обов‟язково подає короткі
відомості про себе. А саме:
1. Прізвище, ім‟я, по батькові;
2. Науковий ступінь, вчене звання;
3. Місце роботи / навчання (повна назва установи), посада;
4. Контактні поштова (а за наявності й електронна) адреса і телефон.
На останній сторінці тексту статті мають бути розміщені короткі (3-4
речення) анотації українською та англійською мовами. Анотації повинні
обов‟язково містити ім‟я та прізвище автора статті (1), її назву (2) та стислу
інформацію про основні ідеї та висновки статті (3). Україномовна і англомовна
анотації мають бути ідентичними за змістом.

