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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ
Шановні колеги!
Редакційна колегія наукового збірника «Історична панорама»,
який видається кафедрою історії нового та новітнього часу факультету
історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича, оголошує
початок прийому матеріалів (наукових статей, рецензій, рефератів та
полемічних матеріалів) до ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО випуску збірника.
Матеріали прийматимуться до 20 лютого 2016 р. (заплановано до
друку на червень - липень 2016 р.).
Збірник наукових праць «Історична панорама» включений
до переліку наукових фахових видань України зі спеціальності
«Історичні науки» (Постанова президії ВАК України від
10.02.2010 р. №1–05/1 // Бюлетень ВАК України, № 3, 2010 р.)
Вимоги щодо змісту поданих матеріалів:
Текст повинен бути оформлений відповідно до постанови ВАК
України від 15.01.2003 р. № 7-05/01 (Бюлетень ВАК України. – 2003.
- № 1), а саме містити наступні елементи:
•
УБК та ББК;
•
постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями;
•
аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато
розв’язання даної проблеми й на яку спирається автор;
•
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
яким присвячується стаття;
•
мета статті (постановка безпосередніх завдань);
•
виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням
подальших наукових пошуків у цьому напрямку;
•
отримані висновки;
•
використані джерела та література повинні бути оформлені у
відповідності з останніми вимогами ВАК України.
Вимоги щодо технічного оформлення поданих матеріалів:
1. Розширення файлу: doc або rtf; формат сторінки: А5 (148Х210).
2. Обсяг поданих матеріалів: від 0,5 до 1 д. а.
3. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту 11,5, міжрядковий
інтервал - одинарний, текст однією колонкою.
4. Поля: верхнє - 2,5 см, нижнє, ліве та праве – 2 см.
5. Перед початком статті, в лівому верхньому куті - УДК/ББК; в
правому верхньому куті – ім’я та прізвище автора/авторів, набирається
жирним шрифтом.
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6. Через інтервал після авторів – назва статті, набирається
посередині жирним шрифтом.
7. Після назви статті - резюме та ключові слова (українською
мовою).
8. Посилання (1, 2, 3…) оформлюються вручну (статті з
автоматичними посиланнями прийматись не будуть!!!), як
примітки наприкінці статті; слово «Примітки» посередині, жирним
шрифтом. Список приміток подається у порядку розміщення посилань
в основному тексті. Розмір шрифту для тексту посилань - 10,5.
Зразок:

Іваненко О.Б. Перша світова війна. – К.: Світ,
2007. - С. 217.
2
Іваненко О.Б. Вказ. праця. – С. 218.
3
Там само.
1

До збірки приймаються матеріали українською та
російською мовами. Наприкінці статті (після приміток) подається
резюме (разом із назвою статті та прізвищем автора) та ключові
слова англійською мовою. Резюме англійською мовою подається у
розширеному об’ємі (до 2,5 тис. друк. зн.)
На окремій сторінці має бути вказана інформація про автора:
П.І.П., науковий ступінь, посада, повна назва закладу та структурного
підрозділу, контактні адреса та телефони, електронна адреса).
Просимо максимально ретельно вичитувати ваші матеріали
на предмет грамотності, стилю та логіки викладу! Пам’ятайте:
усі опубліковані в збірці матеріали подаються в авторській
редакції. За достовірність наведених даних та посилань несе
відповідальність також автор публікації.
Редакційна колегія автоматично відхиляє матеріали, у яких не
дотримано наведених вище вимог щодо змісту статті та її технічного
оформлення. У разі відмови автора буде про це повідомлено.
Наукове видання «Історична панорама» здійснюється за
власні кошти авторів. Вартість - 25 грн. за 1 стор. (А5). Оплата
проводиться після отримання висновку редколегії про доцільність
публікації поданих матеріалів.
Матеріали просимо надсилати в електронному (на дискеті
чи CD-R) та паперовому варіантах на адресу: 58012, м. Чернівці,
вул. Коцюбинського, 2, ЧНУ імені Ю. Федьковича, факультет
історії, політології та міжнародних відносин, кафедра історії
нового та новітнього часу або надсилати в електронному вигляді
на e-mail: hist_panorama@yahoo.com
Контактний тел.: (0372) 52-27-39.

