Додаток 1
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ І ПОВІДОМЛЕНЬ
Тези подаються до Оргкомітету конференції в електронному варіанті на
електронну адресу dragchyt@ukr.net у форматі Microsoft Word. Ім’я файлу має
відповідати прізвищу автора.
Згідно з вимогами ДАК МОН України матеріал для публікації має містити
такі обов’язкові елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень (історіографія проблеми), в яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які опирається у своїй роботі автор; виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дослідження;
формулювання цілей (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження
і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку (докладніше про
оформлення статті див. додаток 3).
Обсяг матеріалу – 5 сторінок тексту формату А 4.
Мова публікації – українська (для іноземних учасників – англійська, білоруська,
російська, польська).
Текст тез має бути набраний через 1,5 інтервалу, шрифт Тіmes New
Roman, кегль 14; поля: верхнє, нижнє, праве – 15 мм, ліве – 25 мм (до 30 рядків
по 60-64 символи).
Перед назвою тез необхідно подати індекс УДК, прізвище та ім’я автора,
місто, назву ЗВО чи наукової установи де він (вона) навчається чи працює.
Назва публікації друкується великими літерами через один інтервал від
прізвища та імені автора, після назви через один інтервал друкується: анотація і
ключові слова мовою якою написані тези; прізвище, ім’я автора, назва статті,
анотація та ключові слова англійською мовою. Далі через один інтервал – текст
матеріалу.
Посилання в тексті слід зазначати порядковим номером за переліком у
списку приміток (використаних джерел та літератури), виділеним двома
квадратними дужками, через кому необхідно вказати номер сторінки на яку
зроблено посилання.
Примітки подаються в кінці статті в алфавітному порядку (спочатку
джерела, потім література) та оформляються відповідно до вимог ДАК МОН
України (докладніше див. додаток 3).
Програма і збірник тез учасників конференції будуть видрукувані до
початку її роботи та надані кожному учаснику під час реєстрації.
Матеріали, виконані з порушенням викладених вимог, розглядатися
Оргкомітетом не будуть.
Оргкомітет залишає за собою право вносити до поданих матеріалів зміни
редакційного характеру без згоди автора.
Вартість редагування, коректури та публікації авторських матеріалів у
збірнику тез учасників конференції «Драгоманівські історичні студії» становить
150 грн.
Додаткову інформацію щодо оформлення статті, умов участі в конференції та
переказу коштів Ви зможете отримати за телефоном: (044) 245-41-66; (099) 00150-85, Харитонова Анастасія Сергіївна (технічний секретар) конференції), або
листовно на електронну адресу: dragchyt@ukr.net.

