ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ, ПОДАНИХ У ЗБІРНИК ТЕЗ
ТА ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ІV ЗБРОЄЗНАВЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
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Приймаються статті українською, англійською, польською та російською мовами.
Текст статті подається в електронному вигляді (на електронному носії або через E-mail).
Обсяг тез конференції має складати 1800–10000 знаків (з пробілами).
Обсяг статей у збірник не повинен перевищувати 1 авторського аркуша (40000
друкованих знаків з пробілами між словами, розділовими знаками, цифрами тощо).
У кожній статті повинні вказуватися метадані, які публікуються у виданні, на сайті
видання і зберігаються в інформаційних і наукометричних базах.
УДК подається окремим рядком, ліворуч перед відомостями про авторів. Онлайнкласифікатор УДК можна знайти за адресами: https://airtable.com/shrqpHMMJtwQy9rw5
(найбільш уживані для джерелознавчої тематики);
http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y (повний перелік).
Відомості про автора (авторів) вказуються праворуч над назвою публікації (команда –
вирівнювання по правому краю тексту).
Ім’я автора (авторів), по-батькові і прізвище (у називному відмінку) виділяються
жирним курсивом.
Нижче зазначаються науковий ступінь і вчене звання (якщо є), посада та підрозділ
установи, місце роботи (повна назва установи в називному відмінку);
Ще нижче в дужках вказується назва населеного пункту та країни (через кому), де
живе (працює) автор.
В останньому рядку зазначається e-mail автора (авторів).
Відомості про автора (авторів) потрібно також перекласти англійською мовою.
Назва публікації подається прописними (заголовними) жирними літерами єдиним
абзацом (команда: вирівнювання по центру тексту).
Назву публікації потрібно також продублювати англійською мовою.
До тез конференції, написаних українською, польською або російською мовами
необхідна анотація англійською мовою (500–1800 знаків).
До статей у збірник необхідні дві анотації – перша мовою статті (500–1500 знаків).
Друга, розширена анотація (1500–2000 знаків з пробілами) подається англійською (якщо
стаття написана українською, російською чи польською) або українською (якщо стаття
написана англійською). Рекомендована схема написання анотації:
– мета / завдання дослідження;
– методологія / методи / наукові підходи;
– основні результати дослідження;
– перспективи подальших студіювань;
– значення досягнених результатів;
– оригінальність дослідження.

— Ключові слова (3–8 слів або словосполучень) вказуються окремим рядком після кожної
анотації (мовою анотації) жирним курсивом.
— Оргкомітет рекомендує авторам структурувати статті за такою схемою:
– постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор (огляд історіографії);
– виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
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– виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у визначеному напрямі.

— Текстовий редактор – щонайменше Microsoft Office 2003, шрифт – Times New Roman,
кеґль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5.
— Формати файлу – .DOC, .DOCX або .RTF.
— Якщо під час набору статті використані нестандартні шрифти (як правило, такі
шрифти потрібні для точної передачі церковнослов’янських слів, літер грецького,
арабського алфавіту, символьних знаків із таблиці Unicode тощо), необхідно повідомити
їх повну назву або надати сам шрифт (стандартне розташування в ОС Windows:
локальний диск C:/Windows/Fonts).
— Ілюстрації до тексту (до 20 шт.) подаються окремими файлами у форматах .JPEG/.JPG
або .TIFF з резолюцією не нижче за 300 dpi та розмірами, які відповідають параметрам
сторінки (бажано не менше ніж 10х15 см при 300 dpi). Усі ілюстрації повинні мати
порядкову нумерацію арабськими цифрами. У текст статті ілюстрації вставляти не
потрібно! У тексті мають бути чіткі посилання на ілюстрацію в потрібному місці (напр.:
«Рис. 1»). Підписи до ілюстрацій надаються в окремому файлі.
— Посилання та список використаної літератури / джерел в україномовних статтях,
надісланих для збірника наукових праць «Історія давньої зброї. Дослідження 2020»,
подаються згідно вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація
та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила
складання»1 або Chicago-Style (Notes and Bibliography).2 В іншомовних статтях –
виключно Chicago-Style (Notes and Bibliography). В тезах конференції, посилання і
список літератури (джерел) використовувати не потрібно!
— Для стендової доповіді необхідно надіслати постер розміром 100x75 cм у резолюції 300
DPI з розміром основних шрифтів щонайменше 16 pt. Потрібно також подати матеріал
для збірника тез конференції (1800–10000 знаків) з анотацією англійською мовою (500–
1800 знаків).
Дотримання зазначених вимог до оформлення матеріалу є обов’язковим для включення
його у збірник наукових праць і тез конференції. Тези конференції друкуються в
авторській редакції. Тексти статей збірника рецензуються членами редакційної колегії
серії збірників наукових праць «Історія давньої зброї».
Повідомлення про включення надісланих матеріалів до програми конференції та
запрошення на конференцію кожному автору будуть вислані додатково.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити заявку на участь у конференції і текст,
наданий до публікації, без пояснення причин відмови.

Посібник користувача «ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні
положення та правила складання»» можна завантажити за цим посиланням: http://zbroeznav.com/wpcontent/uploads/2017/12/DSTU-2015.pdf
2
Українською мовою посібник користувача «ЧИКАГО СТИЛЬ: ВИНОСКИ та БІБЛІОГРАФІЯ (CHICAGO
STYLE: NOTES and BIBLIOGRAPHY)» можна завантажити за цим посиланням: http://zbroeznav.com/wpcontent/uploads/2017/12/CHICAGO-STYLE-NOTES-and-BIBLIOGRAPHY-UA.pdf
1
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Нагадуємо, що для участі у конференції необхідно до 3 жовтня 2020 року надіслати:
— Заповнену заявку. Зареєструватись можна також на веб-сторінці конференції
— Тези доповідей.
— До 3 листопада 2020 р. слід надіслати повний текст наукової статті для публікації у
збірнику наукових праць конференції.
— Реєстраційний збір для участі у конференції становить 190 грн. Кожен учасник
конференції безкоштовно отримає програму, збірник тез та збірник наукових праць
конференції. Сплатити можна готівкою перед початком заходу, на веб-сторінці
конференції, на картку MasterCard 5169 3305 1245 0120, або за реквізитами:
Найменування організації: ГО ЦЕНТР ДОСЛIДЖЕННЯ IСТОРИЧНОЇ ЗБРОЇ, код
отримувача (ЄДРПОУ): 41431630, назва банку: КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
рахунок отримувача: UA183218420000026005053021822, код Банку (МФО): 321842.
Контактні особи:
Тоїчкін Денис Віталійович (моб. тел. +380503841786), denisvt68@gmail.com.
Слідкуйте також за оновленням інформації на сторінці FB:
https://www.facebook.com/zbroeznavstvo
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