ДО УВАГИ АВТОРІВ!

До друку приймаються статті, ніде раніше не друковані, а також документи,
рецензії на нові видання, повідомлення про наукові події й заходи. Основна
вимога до авторських текстів – наукова новизна матеріалу, ориґінальність
думок, актуальність теми та згідно Постанови Президії Вищої Атестаційної
Комісії (ВАК) України від 15.01.2003 № 7-05/1 структура оформлення
наукових статей має відповідати таким критеріям (складатися з необхідних
елементів): 1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями; 2. Аналіз останніх
досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які
спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття; 3. Формулювання цілей статті
(постановка завдання); 4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 5. Висновки з
запропонованого дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому
напрямку.
Обсяг матеріалів – не більше 23–25 сторінок (1 авторський аркуш). Текст має
бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифт
Times New Roman, кеґль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Формат сторінки –
А4. Поля: верхнє та нижнє – по 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см. Формат файлу –
.DOC або .RTF. Список використаних джерел оформляти за новими вимогами
ВАК України (Див. Бюлетень ВАК України. – № 3. – 2008).
Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються в
матеріалі, а не використанням пробілів і табулятора. Таблиці розміщуються в
текстовому файлі. Посилання виконуються у порядку появи посилань у тексті
в квадратних дужках (Наприклад: [4, с. 47], де “4” – порядковий номер
документа у списку використаних джерел, а “47” – номер сторінки або аркуша
архівної справи тощо).
Автори мають повідомити про себе такі дані: прізвище, ім’я, по батькові,
науковий ступінь, учене звання, місце роботи й посаду, адресу для
листування, телефон (роб., дом., мобільний), електронну пошту та кольорову
фотокартку розміром 3х4 см.
У редакцію “УЄС” слід подавати один роздрукований примірник, а також
електронну копію статті (дискета або CD). До статті має бути додано дві
анотації, ключові слова (українською й англійською мовами). Надіслані до
редакції збірника матеріали не перекладаються та друкуються змішаними
мовами (українська, російська, англійська, польська).
Редакція має право редагувати й скорочувати подані матеріали. За зміст
статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор.
Матеріали надсилаються поштою на адресу: Л. М. Алексієвець, редакція
“УЄС”, вул. Громницького, 1а, Тернопіль, Україна, 46027 або електронною
поштою: history@tnpu.edu.ua

GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS!
Authors are invited to submit their papers that haven’t been published before, as
well as documents, reviews on new editions and information about scientific events.
The main demand to manuscript submissions is scientific novelty, the ideas
originality, urgency of the topic presented and according to the decision of Higher
Certification Committee of Ukraine Presidium dated from 15.01.2003 #7-05/1 the
structure of scientific papers should correspond to the following criteria: 1. The
topic stating in general and its connection with important scientific or practical
tasks; 2. Analysis of the latest investigations and publications which are the basis of
author’s grounding; distinguishing of unsolved before parts of the general problem
to which the paper is dedicated; 3. The paper’s aims formulation (tasks setting); 4.
The investigation material interpretation with full grounding of received scientific
results; 5. Conclusions of the investigation and prospects of further survey in the
field.
The volume of the paper is 23–25 pages (1 author leaf). Use Microsoft Word for
Windows, Times New Roman only (size of type – 14, interlinear interval – 1,5).
Page format – A4, margin: upper and lower – 2 cm, left – 3 cm, right – 1 cm. File
format – .DOC or .RTF. List of references should be arranged according to the new
rules of Higher Certificatory Commission of Ukraine (look at the “Bulletin of
Higher Certificatory Commission of Ukraine”. – № 3. – 2008).
Text should be typed without words syllabification. Indentions are formatted in the
material but not using quadrats or tabulator. Tables should be referred to in the main
text. References in the text should be given in the order of reference appearance in
the text in square brackets (for example: [4, c. 47], where “4” – sequence number of
the document in the list of References and “47” – page or leaf number of the
archival file etc).
Manuscript submission should be accompanied by information about the authors,
such as: surname, name, paternal name, scientific degree, academic status and post,
address for correspondence, telephone number (work, home, mobile), e-mail, and
colour photo in size 3x4 cm.
One hard copy and electronic version of the paper (floppy disk or CD) should be
given to UEW editors. Two summaries, key words (in Ukrainian and English)
should be added. Contributions sent to the editors are not translated and are printed
by the mixed languages (Ukrainian, Russian, English, Polish).
Editors have the right to edit and abridge the materials. The author is responsible
for the article content, authenticity of facts, quotations, data etc. Authors are kindly
requested to check their manuscripts very carefully before submission.
Materials should be sent by post to address: L. M. Alexiyevets, UEW Editors, 1a
Hromnytsky St., Ternopil, Ukraine, 46027 or by e-mail: history@tnpu.edu.ua

