Шановні колеги!
Запрошуємо до публікації у науковому журналі «Історичні і політологічні
дослідження», який наказом МОН № 515 від 16.05.2016 включений до «Переліку
наукових фахових видань України, в яких
можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» в галузі
«Історія». Видання також зафіксоване у спеціалізованій міжнародній наукометричній базі
даних Index Copernicus International.
Редакційна колегія приймає до розгляду оригінальні статі, які раніше не були
опубліковані. За достовірність викладеного відповідальність несе автор. Його думка може
не збігатися з позицією редакційної колегії журналу.
ВИМОГИ ДО СТАТТІ
Структура статті:
 Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями.
 Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї
проблеми і на які спирається автор.
 Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується
запропонована стаття.
 Формулювання мети статті.
 Характеристика джерел.
 Виклад суті дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів.
 Висновки з дослідження
 Окреслення перспектив подальшого опрацювання проблеми.
Структурні елементи публікації:
 УДК (ліворуч).
 Прізвище та ім»я автора (авторів) (курсив).
 Назва статті (великі літери, напівжирний шрифт, симетрично тексту).
 Анотація українською мовою (обсяг – близько 200 слів (не більше 1 500 знаків),
структура: завдання – цілі наукового дослідження; методологія та наукові підходи;
висновки - які основні результати дослідницької наукової роботи; рамки дослідження,
можливість використання результатів, напрямок подальших досліджень; практичне
значення; оригінальність / цінність)
 Ключові слова українською (3-8).
 Текст статті
 Англомовний і російськомовний варіанти анотації з ключовими словами.
 Список залучених джерел інформації подається в алфавітному порядку під
рубрикою ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА. Бібліографічний опис оформлюється згідно з
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої
справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання».
 References – транслітерований латиницею з англомовним варіантом назв праць
список опрацьованих джерел і літератури. Транслітерація здійснюється залежно від мови
оригіналу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010р.

«Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української
мови) або вимог наказу ФМС Росії від 3 лютого 2010 р. № 26 (для російської мови).
Посилання фіксуються у квадратних дужках, де вказується порядковий номер
позиції з прикінцевого списку джерел і літератури, через кому – номер сторінки чи
аркуша, звідки запозичена інформація.
Технічні вимоги до оформлення рукопису: обсяг – 0,5 др. арк., шрифт – Times
New Roman, кегль 12, інтервал – 1, абзац – 1,25 см; параметри сторінки: ліве поле – 30 мм,
праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм.
Мова: українська, англійська, російська.
Рецензування. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, мають додати
рецензію наукового керівника у сканованому вигляді. У разі необхідності редколегія
направляє отриману статтю на зовнішнє рецензування. Редколегія залишає за собою право
відхиляти не вичитані, недбало оформлені тексти, вносити незначні редакційні правки, що
не впливають на зміст публікації.
До статті додаються два файли:
1) назва статті, прізвище та ім’я автора англійською та російською мовами;
2) відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання,
посада, місце роботи (навчання), контактна адреса, контактний телефон, e-mail, № та
адреса відділення «Нової пошти», куди можна буде надіслати примірник журналу.
Рукописи та дотичні матеріали (додаткові файли, рецензія (в разі потреби), сканкопія квитанції про оплату публікації) прохання надсилати до 15 вересня 2016 р. на
електронну адресу: istordoslidzhennya@gmail.com
Вартість публікації – 30 грн за сторінку тексту, оформленого відповідно до вказаних
вимог (до обсягу входить увесь матеріал від УДК до References включно). Кошти
прохання перераховувати на картку Приватбанку № 4149497861099374 на ім’я Бараненко
Світлани Михайлівни.
Із запитаннями можна звертатися до головного редактора журналу Темірової Надії
Романівни за телефоном 050 6776494.
Зразок оформлення публікації
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