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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ 
 
Тематика та етика наукових публікацій. Для публікації в збірнику приймають 

неопубліковані раніше оригінальні наукові праці в галузі географії. Усі співавтори 
повинні дати згоду на публікацію. Автори несуть повну відповідальність за зміст 
опублікованих матеріалів. В одному випуску можуть бути надруковані не більше трьох 
статей одного автора. 

Мова та подання матеріалів. Статтю подавати українською або англійською 
мовами в електронному вигляді, а також роздрукований варіант в одному примірнику. 
Текст повинен бути чітким та контрастним. До статті необхідно додати рекомендацію 
від установи, де виконано роботу, а також повну довідку про авторів для листування. 

Формат паперу А4, поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см. 
Текст набирати шрифтом Times New Roman (14 pt (пунктів)) з міжрядковим інтервалом 
півтора. Сторінки статті з першої до останньої повинні бути пронумеровані  
у нижньому правому куті. 

Обсяг статті – не менше 11 і не більше 21 сторінок з таблицями, рисунками, 
списком літератури, анотаціями. 

Оформлення статті. На першій сторінці в лівому верхньому куті – шифр УДК, під 
ним по центру великими жирними літерами – назва статті, нижче – жирними літерами 
імена та прізвища авторів, далі курсивом – назва організації, в якій обов’язково 
зазначити адреси цих установ. Біля прізвищ авторів та установ, у яких вони працюють, 
ставлять верхній індекс (1, 2 і т. д.). 

Анотацію та ключові слова треба подати двома мовами: для української статті – 
українською на початку відразу після адреси й англійською в кінці статті після списку 
літератури; для англомовної – навпаки. Англійський варіант анотації повинен 
відповідати за змістом українському. Анотація повинна містити назву статті, прізвища та 
імена авторів, назву та адресу установи, де виконано дослідження, основний текст (ви-
клад основних положень і висновків статті, одержані результати). Обсяг анотації – 
орієнтовно 250 слів (близько 1 500 знаків). Після анотації – ключові слова (чотири–сім). 

Таблиці. Таблиці розміщують у тексті. Кожна таблиця повинна бути оформлена  
у книжковій (не альбомній) орієнтації сторінки і мати заголовок та порядковий номер, на 
який є посилання в тексті. Якщо в статті одна таблиця, її не нумерують. Розмір цифр  
і тексту в таблицях – 10 pt. Допустимі розміри таблиці – не більше 135×190 мм. До кожної 
таблиці підписи подають українською та англійською мовами. 

Рисунки. Рисунки повинні бути чіткими, придатними для редагування, 
пронумеровані в послідовності їхнього згадування у тексті. Рисунки надсилати 
окремими файлами у форматах jpeg, tiff або cdr. Допустимі розміри рисунків – не 
більше 135×190 мм. Розмір цифр і тексту на рисунку – 10 pt. До кожного рисунку 
підписи подають українською та англійською мовами. 

Літературні посилання в тексті статті робити на відповідний номер (за 
необхідності, сторінку) у квадратних дужках (наприклад, [7, с. 56; 10, с. 128–133]). 
Після основного тексту статті за алфавітом давати два блоки посилань: 

– “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ” згідно з ДСТУ 8302:2015 
“Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 
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складання”, для україномовних статей спочатку кирилицею, потім латиницею, для 
англомовних – навпаки; 

– “REFERENCES” згідно з APA Citation Style. З деталями оформлення списку 
літературних посилань у стилі APA можна ознайомитися за посиланнями: 
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/09/ або http://nbuv.gov.ua/node/929. Цей 
блок літературних посилань має бути оформлений виключно латиницею. У разі 
неможливості подання авторського написання реквізитів публікації латиницею 
прохання транслітерувати кириличні назви згідно з офіційною паспортною трансліте-
рацією з української (http://translit.kh.ua/?passport) або російської  (http://translit.net) мов. 

Приклади оформлення “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ” та 
“REFERENCES” наведено нижче. 
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Рецензування рукописів та процедура друку збірника наукових праць. Надіслані 

рукописи проходять обов’язкове рецензування. Надіслані статті подають на рецензію 
двом незалежним рецензентам, яких обирає редакційна колегія. Рішення про 
можливість публікації статті редколегія приймає з урахуванням побажань рецензентів. 
Статті, які не відповідають цим вимогам, а також із зауваженнями рецензентів, 
повертають авторам для доопрацювання. Виправлені статті у двотижневий термін 
потрібно надіслати повторно (в електронному та роздрукованому вигляді) разом з 
першим варіантом на адресу редакційної колегії: Львівський національний університет 
імені Івана Франка, вул. П. Дорошенка, 41, 79000, Львів, Україна; e-mail: 
geo_visnyk@ukr.net. Автори будуть повідомлені щодо прийняття статті до друку. Після 
передачі рукопису чергового випуску Вісника до друку у Видавництво (Видавничий 
центр) його електронна копія буде розміщена на інтернет-сторінці Вісника та надіслана 
до Національної наукової бібліотеки України імені В. І. Вернадського для вільного 
доступу читачів. 
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