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сторінці сайту http://humanitarica.webnode.com.ua/ та розісланий учасникам на електронну пошту разом з іменними
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УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ В ЗБІРНИКУ
Щоб опублікувати статтю в нашому збірнику, Вам необхідно:
1. Оформити статтю і анкету учасника відповідно до вимог.
2. Вислати до 7 листопада включно на humanitarica@gmail.com наступні матеріали:
а) статтю, оформлену відповідно до вимог і за зразком;
б) індивідуальну анкету учасника, оформлену за зразком;
в) відскановану (сфотографовану) квитанцію про оплату.
3. Назвати файли за прізвищем (наприклад: Петров стаття, Петров анкета, Петров квитанція). У темі листа вкажіть «Стаття
до збірника».
4. При отриманні матеріалів Оргкомітет протягом 2 днів надсилає на адресу автора лист з підтвердженням отримання та
докладну інструкцію для оплати організаційного внеску (реквізити для оплати).
Автори, які не отримали підтвердження протягом 2-х днів можуть зв'язатися з нами за телефоном: +38 099 3625 457.
Публікація статей буде здійснюватися тільки після оплати організаційного внеску.
Обов'язково надсилайте електронною поштою скан-копію (фотографію) документа, що підтверджує оплату!
ОПЛАТА
Вартість публікації становить 80 грн. (для іноземних учасників - 8$). Внесок покриває витрати, пов'язані з редакційною
обробкою, версткою та публікацією в Інтернеті (в ціну не входить вартість друкованої версії). Для отримання друкованого
примірника необхідно внести додаткову оплату вартості друку в залежності від об’єму збірника (визначатиметься окремо
для кожного номеру) та витрат на доставку (залежно від міста).
Реквізити для оплати надсилаються авторам після затвердження тексту статті Оргкомітетом конференції
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ВИМОГИ ДО СТАТТІ
1. Анотація. Коротка характеристика статті (кілька речень).
2. Ключові слова або словосполучення: (від 5 до 10)
3. Вимоги до оформлення:
Формат тексту - Microsoft Word (* .doc, * .docx);
Формат сторінки: А4 (210х297 мм);
Орієнтація - книжкова;
Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) по 20 мм;
Шрифт: розмір (кегль) - 14;
Тип шрифту: Times New Roman;
Міжрядковий інтервал - полуторний.

4. На початку статті необхідно вказати індекс УДК.
(При складнощах отримання УДК, його вкаже
редколегія збірника)
5. Використана література.
Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках
за зразком [5, с. 27], де перше число означає
порядковий номер у списку використаних джерел,
друге - номер сторінки. СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА
ЛІТЕРАТУРИ розміщується наприкінці тексту і
повинен бути оформлений відповідно до існуючих
стандартів бібліографічного опису.
6. Обсяг статті.
Від 2 до 8 сторінок машинописного тексту;
7. У статті може бути не більше 3 авторів
ВАЖЛИВО!
1. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори
статей.
2. Роботи не повинні бути раніше опублікованими
або направленими для публікації в інші видання.
3. Стаття буде опублікована в авторській редакції,
тому вона повинна бути ретельно підготовлена.
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НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ)
АНОТАЦІЯ та КЛЮЧОВІ СЛОВА
(мовою оригіналу та англійською (анотація до 10 речень)
Текст статті
(Посилання на літературу по тексту у квадратних дужках за зразком [1, с. 23]). Використовувати лише: лапки
типу – «...»; П.І.П. − С.Л. Рубінштейна; уніфіковані скорочення (напр. рік чи р.)
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