Умови та порядок прийняття статей:
Для опублікування статті до редакції електронною поштою Olena_an@ukr.net або через сайт:
http://chm.onu.edu.ua/
необхідно направити:
- електронну довідку про автора (прізвище та повні ініціали автора (авторів), науковий
ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактну електронну адресу та телефон);
- статтю (максимальна кількість сторінок - 12);
- для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію наукового керівника
чи рецензію особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету
дослідження (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або
печаткою факультету (інституту);
- анотацію статті англійською мовою (містить: прізвище та ініціали автора; вчене звання,
науковий ступінь, посаду; місце роботи або навчання; назву статті; стислий зміст статті
мінімальним обсягом 500 слів);
- після проведення рецензування, автор отримує підтвердження від редколегії про
прийняття статті до друку.
- умови публікації та пересилання збірника узгоджуються з автором додатково.
Контакти:
Редакція наукового збірника: вул.Єлисаветинська, 12, каб. 29, м. Одеса, Україна, 65082
Телефон: +38(048)-723-58-42.
Електронна пошта: Olena_an@ukr.net
Офіційний сайт: http://chm.onu.edu.ua/
Структура статті:
Загальні вимоги:
Вступ (зазначається жирним шрифтом на початку тексту)
- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними
завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які
спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання), ціль не повинна дублювати назви статті;
Основна частина (зазначається жирним шрифтом на початку відповідного абзацу).
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів;
Висновки (зазначається жирним шрифтом на початку відповідного абзацу)
- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.
Мова публікацій: українська.

-

-

Стаття повинна мати такі структурні елементи:
індекс УДК;
відомості проавтора (авторів): прізвище та повні ініціали автора (авторів), науковий ступінь,
вчене звання, місце роботи, країна, ідентифікатор за наявності (наприклад, ORCID, Researcher
ID тощо);
назва статті двома мовами (українською, англійською);
анотації українською, англійською (англійська - не менше 500 слів), ключові сліва (5-6 слів);
текст статті;
список використаних джерел та літератури;
Referenсеs

Технічні вимоги:
1. Обсяг статті – не більше12 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, список використаних
джерел та літератури.
- поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см;
- міжрядковий інтервал – 1,5;
- шрифт «Times New Roman» – 14;
- абзацний відступ – 0,5 см (не допускається створення абзацного відступу за
допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);
- текст вирівнюється по ширині.
2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням
номерів сторінок або аркушів відповідно літературі або джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с.
35; 8, арк. 234].
3. Список використаних джерел та літератури подається наприкінці статті за абеткою та має бути
оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: Національний
стандарт України ДСТУ 7.1:2015 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої
справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання").
Приклади оформлення “Списку джерел та літератури” та “References”
Джерела та Література
Відповідно до вимог: ДСТУ 7.1:2015
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матеріали 6-ї та 7-ї міжнар. наук. конф. Софія, 2013.
С.77–93 . URL: https://bit.ly/3kZvENm (дата
звернення: 03.02.2021)
Дисертації
Шостак А. В. Православні конфесії півдня України Bielikov, Yu. A. 2003. Kupetstvo Kharkivs'koi
у 90-х роках ХХ століття (на матеріалах
hubernii (druha polovyna XIX – pochatok XX
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