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Шановні колеги!
запрошуємо Вас взяти участь у
XVIIІ науково-практичній конференції

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ
яка відбудеться 4 листопада 2022 року
онлайн
Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, румунська, польська.
2. Подання матеріалу: стаття подається в електронному вигляді (CD-диск, електронна пошта:
diaz-khotyn@ukr.net, окремим файлом назва якого повинна містити прізвище автора,
наприклад «Петренко.doc»). Відправивши матеріал електронною поштою, будь ласка,
зателефонуйте контактним особам і отримайте підтвердження про отримання Вашої статті.
3. Обсяг роботи: 4-8 сторінок тексту набраного у редакторі Word, шрифт - Times New Roman,
кегль - 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25, вирівнювання по ширині.
4. Розміри полів: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм.
5. Вимоги до оформлення тексту:
5.1 Вказати ім’я прізвище та місто;
5.2 Назва статті друкується заголовними літерами;
5.3 Анотація до статті повинна мати об’єм 600-800 знаків з пробілами (до 8 рядків), в якій
коротко викладається мета, зміст та актуальність статі;
5.4 Далі додаються ключові слова (3-5 слів);
5.5 Текст статті друкується відповідно до вимог п. 3 та 4 цього запрошення;
5.6 Оформлення списку «Джерела та література»: з абзацу, без відступу, 12 кегль, через
одинарний інтервал. Посилання у тексті на джерела та літературу робити у квадратних
дужках (наприклад [1., С.12]) відповідно до списку використаних джерел та літератури,
розміщених за абеткою наприкінці тексту;

Ілюстрації (фото) подавати в електронному варіанті в форматі TIF (300 dpi) або JPEG.
Підпис та посилання до них обов’язкові.
6. Відомості про автора обов’язково подаються наприкінці статті після списку «Джерела та
література»: П.І.Б. автора; місце роботи або навчання; посада автора; вчене звання;
науковий ступінь.
7. Стаття та відомості про автора повинні бути в одному файлі.
Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу,
достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен,
географічних назв тощо.
Дотримання вимог у оформленні статті є обов’язковим, для включення її у збірник
конференції. Статті друкуються за авторською редакцією.
Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для видання збірника.
Повідомлення, про включення матеріалів до програми конференції, кожному автору буде
надіслано додатково.
5.7

Заявки на участь приймаються до 1 листопада 2022 року.
Матеріали доповідей приймаються до 1 листопада 2022 року.

Контактні особи:
- учений секретар Нємічева Тетяна Вікторівна, тел. (066) 157 40 96;
- завідувач науково-дослідного відділу Сандуляк Віктор Олексійович, тел. (098) 561 45 25;
Телефон для довідок:
(03731) 2-29-32

ЗАЯВКА
на участь у конференції:
1

Прізвище

2

Ім’я

3

По-батькові

4

Форма участі (доповідач, слухач)

5

Місце роботи

6

Посада

7
8

Науковий ступінь, звання
(за наявності)
Тема доповіді

9

Контактні дані

10 Е-mail

