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Наукові записки: Серія “Історія”

До уваги авторів!
Статті, що подаються до публікації у науковому виданні повинні відповідати
високому науковому рівню, не бути раніше опублікованими, містити елементи новизни,
визначені постановою Президії ВАК України “Про підвищення” вимог до фахових видань
віднесених до переліків ВАК України від 15.01.2003 р. № 7–05/1:
– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи
практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових
результатів;
– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
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Комп’ютерний варіант рукопису повинен відповідати таким вимогам:
Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows 6.0, 7.0 (шрифт Times
New Roman, 14 pt, через 1, 5 інтервала, диск CD).
Параметри сторінки – формат А4, поля 2×2×3×1, абзац 1, 25 см.
Текст статті оформляється у такому порядку:
індекс УДК, без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю;
ім’я, прізвище, по батькові автора, назва статті, анотації, ключові слова (не більше 5-ти)
українською, російською та англійською мовами;
текст статті;
для посилань використовуються квадратні дужки, наприклад [13, с.1; 14, арк. 2], де “13” і
“14” – порядковий номер у списку використаних джерел, с. 1 – номер сторінки, арк. 2 –
номер аркуша в архівній справі;
у кінці рукопису статті подається список використаних джерел згідно з “Бюлетенем ВАК
України (2008, № 3) “Зміни, що вносяться до переліків та форм документів, які
використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників”.

Рукопис статті підписується автором (авторами). Разом зі статтею подається рецензія
провідного фахівця з даної галузі наук, зазвичай, доктора наук, завірена печаткою, витяг з
рішення засідання кафедри та експертний висновок щодо можливості опублікування матеріалів.
Окремо подається інформація про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові, повна
назва організації, посада, вчений ступінь, наукове звання, поштова адреса, телефон, e-mail.
Рукописи, що не відповідають вказаним вимогам, не приймаються до публікації.
Редакційна колегія залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.
Якщо науковий рівень статті недостатній – редакційна колегія не приймає її до публікації.
Рукописи авторам не повертаються. Редакційна колегія не здійснює поштову пересилку
збірників авторам статей.
Матеріали в електронному вигляді надсилати за адресою: zuljak@tnpu.edu.ua,
Klish_Andriy@ukr.net
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