КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КАФЕДРА АРХІВОЗНАВСТВА
ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ДЕРЖАВНОЇ
АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
СПІЛКА АРХІВІСТІВ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ІСТОРІЇ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНОГО
АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Інформаційне повідомлення
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової
конференції

«Сімнадцяті

джерелознавчі

читання»,

присвячені 150-річчю з дня народження Михайла
Грушевського
Конференція відбудеться 16 листопада 2016 року
в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
(м. Київ, вул. Володимирська, 60, історичний факультет, ауд. 349)

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ЗА ТАКИМИ СЕКЦІЯМИ:
ІСТОРІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ;
АРХІВОЗНАВСТВО ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
Реєстрація учасників конференції відбудеться 16 ЛИСТОПАДА
2016 року з 1200 до 1230 в 338 ауд.

Умови участі:
Учасникам конференції необхідно до 1 листопада 2016 року надіслати
тему доповіді, тези та інформацію про автора на електронну адресу
оргкомітету arhivy@ukr.net:
 прізвище, ім’я, по батькові учасника;
 секція конференції;
 тема доповіді;
 науковий ступінь;
 вчене звання;
 посада;
 місце роботи;
 контактний телефон фіксованого чи мобільного зв’язку;
 електронна адреса;
обов’язково вказати форму участі очна/заочна.
Вимоги до оформлення публікацій:
До друку приймаються публікації, що містять результати оригінальних
досліджень та не публікувалися раніше в інших виданнях.
Тези повинні мати такі структурні елементи: прізвище та ініціали
автора(ів); назву; текст статті; літературу. Тези необхідно оформити згідно з
такими вимогами: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання даної проблеми, і на
які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується дана стаття; формулювання цілей статті
(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного
дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Редакційна колегія відхиляє матеріали, де не дотримані наведені вище
вимоги щодо змісту статті та її технічного оформлення. У разі відмови автора
буде про це повідомлено.
Просимо максимально ретельно вичитувати ваші матеріали на
предмет грамотності, стилю та логіки викладу! Пам’ятайте: усі
опубліковані в збірці матеріали подаються в авторській редакції.
Збірник матеріалів конференції планується опублікувати до початку
роботи конференції.
Обсяг тез, включаючи список цитованої літератури, має бути 3 сторінки
формату А4. Використовується шрифт Times New Roman.

У верхньому рядку у правому куті – ім’я та прізвище автора. Через 1,5
абзацних відступи нижче вказується назва статті жирним шрифтом 14 пт.,
розміщення по центру.
На наступному рядку з абзацу коротка анотація курсивом.
На наступному рядку з абзацу ключові слова курсивом.
На наступному рядку з абзацу виклад статті.
Відстань між рядками – 1 інтервал комп’ютерного стандарту, кегль 14,
поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 15 мм.
Після розкриття всіх елементів статті на один абзацний відступ нижче.
подається сам перелік джерел та літератури шрифтом 14 пт, інтервал -1, з
вирівнюванням за шириною.
Посилання на наукову літературу в тексті подаються по мірі появи їх в
тексті за таким зразком: [5, С. 87], де 5 – номер джерела за списком
літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно
подаються таким чином: [3, С. 156; 8, СС. 22-23].
Організаційний внесок складає 100 грн.
На наступних рядках АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ: ім’я та прізвище
автора. Через 1,5 абзацних відступи нижче вказується назва статті
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ жирним шрифтом 14 пт., розміщення по
центру.
На наступному рядку АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ з абзацу коротка
анотація курсивом.
На наступному рядку АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ з абзацу ключові слова
курсивом.

Щиро запрошуємо до участі в конференції!
З повагою, організаційний комітет.

