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(«лапки-ла́пки»  ‒  “…”).  Наприклад:  Докторська  дисертація  «стала  першою  в
українському мовознавстві спробою висвітлити за допомогою методу структурно-
семантичного моделювання ряд “темних” фразеологічних одиниць» [Іваненко 1998,
с.5].
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від  наступної  цифри  (Т. 5;  Вип. 33;  № 17;  С. 28–30),  скорочення  після  переліків
(і т. ін.),  перед  іменами  та  прізвищами  (п. Оксана,  ім. О. Довженка),  перед
географічними  назвами  (м. Ужгород,  с. Баранинці,  р. Уж),  загальноприйняті
позначення  одиниць  виміру  від  попередньої  цифри  (25 грн;  28 км;  55 тис.)
ВІДДІЛЯТИ  нерозривним  проміжком  (одночасне  натискання  клавіш
Ctrl+Shift+Проміжок);
– у статті не робимо кольорових виділень та переносів слів;
– відступи першого рядка абзацу встановлюємо за допомогою послідовного набору
команд  «Абзац  /  Відступ  /  Спеціальний  /  Перший  рядок»,  або  ж  пересуванням
трикутного маркера на лінійці верхнього краю сторінки. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ для
створення  абзацних  відступів  використання  клавіші  Tab  або  кількох  пропусків
(пробілів);
–  перелік  назв  джерел  та  літератури робимо за  допомогою опцій  автоматичного
нумерованого списку;
– при остаточному форматуванні документа бажано виконати в тексті автозаміну
кількох пропусків одним (для цього натиснути комбінацію клавіш Ctrl + h; у полі
Знайти набрати 1 пропуск (пробіл),  у полі  Замінити на – 2 пропуски (пробіли);



натиснути  кнопку  Замінити  все; виконувати  процедуру  до  появи  повідомлення
Кількість замін: 0). 
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