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Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий  ступінь   

Вчене звання  

Місце роботи  

(повна  назва організації) 

 

Посада  

Назва доповіді  

Контактний телефон  

Електронна пошта  

Форма участіі 

(необхідне підкреслити) 

Тільки публікація матеріалів  

Публікація матеріалів + усна доповідь 

Тільки усна доповідь 

Участь без доповіді та публікації  

 

 
Статті повинні відповідати таким вимогам: 

 

– у правому верхньому куті — ім’я та прізвище автора, нижче по центру — назва статті; 

– на початку статті — анотація українською мовою (4-5 рядків курсивом) та ключові 

слова (курсивом);  

– у вступі зазначити: актуальність проблеми, огляд літератури за темою дослідження, 

мета наукової статті; 

– покликання на літературу подаються у вигляді звичайних наскрізних кінцевих 

виносок без квадратних дужок (наприклад: Упродовж останніх років студії пам’яті активно 

досліджують А. Киридон1, Л. Нагорна2……); 

– в кінці статті після кінцевих виносок додати анотацію англійською мовою: по 

центру — слово SUMMARY, з правого боку — ім’я та прізвище автора, нижче — назва статті і 

текст (переклад з української); 

– текст і супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші 

власні назви, а також терміни мають бути звірені і мати однакове написання. Усі скорочення, які 

вживаються у статті вперше, слід розшифровувати. Наприклад: Центральний державний 

історичний архів України у місті Львові (далі — ЦДІА України у м. Львові).  

– мова — українська; 

– лапки у тексті —«». 
 

Обсяг наукової статті — 20-40 тис. знаків (разом із бібліографією), MSWord, шрифт 

TimesNewRoman, 14 кеглем з інтервалом 1,5 (у тексті не має бути примусових переносів). 

Таблиці та інші ілюстрації до статті подавати (за необхідності) окремими файлами з 

розширенням *.jpg або *.tiff , розмір — 200 dpi, у якісному виконанні. Підписи до ілюстрацій 

подавати окремим списком у тексті після анотації. 
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