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Шановні колеги! 
 

До друку готується черговий випуск  

«Збірника наукових праць студентів та магістрантів історичного факультету» (випуск Х) 
 

Структура видання передбачає дослідження за такими напрямами: 
 

 Історіографія, джерелознавство; 

 Антропологічний вимір історії; 

 Педагогіка та методика викладання суспільствознавчих дисциплін; 

 Історія української культури та духовності; 

 Актуальні проблеми історії України та всесвітньої історії. 
 

Матеріали для публікацій надаються обсягом від 3 сторінок (тези), 3-10 сторінок  (1 сторінка – 

приблизно 2000 знаків) для статті зі списком літератури, анотаціями та ключовими словами. Вартість 

однієї повної/неповної сторінки –  20 грн). Тексти  наукових робіт просимо надсилати до 1 листопада  

2018 року координатору з наукової роботи історичного факультету Луценко М.В. в електронному 

вигляді на e-mail: mashyti21@gmail.com   
 

Вимоги до оформлення: 

Матеріали повинні містити анотацію українською мовою (12 кегль до 10 строк) і ключові 

слова (7-8 слів). Текст анотації та безпосередньо ключові слова жирним шрифтом не виділяються. 

Текст статті подається за такими параметрами: Word 97-2003 (обов’язково), шрифт – Times 

New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве –

2,5 см. Назва файлу на носієві або надіслана на електронну пошту повинна носити прізвище автора.  

У правому верхньому куті друкуються прізвище й ініціали автора, група, курс, факультет, ВНЗ, 

прізвище, ініціали наукового керівника. Через два інтервали розміщується назва статті, по центру 

великими літерами жирним шрифтом. Основний текст форматується по ширині, без використання 

табуляції (клавіші «Tab») і ручних переносів слів. Посилання в тексті подаються у квадратних 

дужках [3, с. 45] у порядку появи їх у тексті. 

Список джерел і літератури (відступ від основного тексту один інтервал) розміщується по 

центру жирним шрифтом та оформлюється згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з 

інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання», а також за матеріалами Бюлетеня ВАК України. – 2008. – 

№3. С. 9-13. Перелік літератури подається в порядку появи посилань у тексті. 

Таблиці подають як окремі об’єкти у форматі Word із розмірами, приведеними до сторінки 

складання. Основний кегль сторінки – 11, заголовок – 12. Заголовок розміщують по центру сторінки, 

нумерація (якщо їх більше ніж одна) – по правому краю сторінки. 

Стаття має бути прорецензована й рекомендована до друку та подаватися з рецензією наукового 

керівника. Відповідальність за зміст статті, достовірність і правильність прізвищ, назв і вихідних 

даних посилань несе автор. 
 

Текст публікації обов’язково повинен містити наступні структурні частини: 

- Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. 

- Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які 

спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується 

стаття. 

- Формулювання мети статті (постановка завдання). 

- Виклад основного матеріалу дослідження. 

- Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 
 

Редколегія 


