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Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Постать
Тараса Шевченка як чинник національної консолідації (до 160-річчя від
дня смерті Т. Г. Шевченка)», який відбудеться 11 б ерезня 2021 р. у
Національному
історико-етнографічному
заповіднику
«Переяслав»
(м. Переяслав, Київська область, Україна).
Для обговорення пропонуємо такі напрямки:
- меморіалізація постаті Т. Г. Шевченка;
- Шевченкові заповіти у світлі сучасної історії;
- соціокультурний феномен постаті Т. Г. Шевченка;
- збереження культурної та творчої спадщини Т. Г. Шевченка
державних та приватних музейних установах;

в

- вплив постаті Т. Г. Шевченка на розвиток державотворчих процесів в
Україні.
Для участі в роботі круглого столу необхідно подати заявку учасника до
1 березня 2021 р. (анкета додається).
Про включення доповіді до програми круглого столу буде повідомлено
додатково.
Тексти статей необхідно надіслати до 30 квітня 2021 р. на електронну
адресу: museum_zapovitu@ukr.net
Матеріали круглого столу публікуватимуться в збірнику наукових праць
«ПЕРЕЯСЛАВІКА: Наукові записки Національного історико-етнографічного
заповідника «Переяслав» (вимоги до оформлення матеріалів додаються).
Захід відбудеться дистанційно (на базі сервіса GoogleMeet). Про деталі
проведення засідання буде повідомлено додатково.
Довідкова інформація за телефонами:
+38(050)721-21-91
(Наталія
Кухарєва),
+38(093)715-12-09
(Катерина Нагайко).
Оргкомітет

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Стаття подається мовою оригіналу (українською або англійською).
Обсяг основного тексту статті (без анотацій та літератури) має
становити 6–12 сторінок.
Наукова стаття повинна містити такі елементи:
 постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями, актуальність теми;
 історіографія питання, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми й на які спирається автор,
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття;
 формулювання цілей (мети) дослідження, постановка його завдань;
 виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
 висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Розташування структурних елементів статті:
 УДК (у верхньому лівому кутку);
 ім’я, прізвище автора (авторів) (з правого боку, укр. мовою);
 назва статті (великими літерами, по центру, укр. мовою);
 анотація статті (укр. мовою, обсяг – не менше 600 знаків без пробілів,
включаючи ключові слова);
 ключові слова (укр. мовою, 6–8 слів);
 текст статті мовою оригіналу;
 ім’я, прізвище автора (авторів) (з правого боку, англ. мовою);
 назва статті (великими літерами, по центру, англ. мовою);
 анотація статті (англ. мовою, обсяг – не менше 600 знаків без
пробілів, включаючи ключові слова);
 ключові слова (англ. мовою, 6–8 слів);
 Джерела та література:
Стаття повинна бути чіткою структурована, обов’язково містити мету
дослідження та застосовані методи (методологію дослідження), основні
одержані висновки.
Вимоги до статей – якість, високий рівень англомовного перекладу.
Технічні вимоги до оформлення статті:
Поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний
відступ – 1 см. Не допускається створення абзацного відступу за допомогою
клавіші Tab і пробілу.; Редактор: МS Word. Гарнітура: Times New Roman,

кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5. Текст набирається без переносів
(виставляти через меню «Формат», вкладку «Абзац»).
Звертаємо вашу увагу на використання деяких символів у тексті:
– необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «»;
– для позначення тире обов’язково використовувати символ «–», для
дефісу «-»;
– для позначення числових діапазонів використовуються не дефіс, а тире
без пробілів, наприклад: 25–35 років;
– не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи
круглими дужками, а також у них;
– не допускається використання переносів, нумерації сторінок,
колонтитулів.
Оформлення списку джерел та літератури:
Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком:
[3, с. 150], де 3 – номер джерела в списку використаних джерел, 150 –
сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином:
[1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – [15,
арк. 258, 231зв].
Бібліографічний опис у списку використаних джерел та літератури
складається за алфавітом й оформлюється відповідно до вимог «ДСТУ
8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила
складання».
Звертаємо увагу: не припустимо подавати декілька джерел під одним
пунктом у списку літератури.
Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і
прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на
редагування й скорочення, а також літературну корекцію статті (зі
збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не
поділяти світоглядних переконань авторів.
Графічні матеріали надсилати окремими файлами у форматі jpg (300
dpi). Посилання на ілюстрації оформляти наступним чином: (рис. 1). Назви
файлів позначати: Rys_1, Rys_2, Rys_3… Окремим файлом подати підписи
до ілюстрацій.

