Інформаційне повідомлення
26 травня 2022 року кафедра історії стародавнього світу та середніх віків
історичного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка проводить Міжнародну наукову конференцію «Суспільства давньої,
середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина».
Для участі у конференції потрібно:
до 24 травня 2022 р. (включно) подати в оргкомітет заявку, в якій учаснику
конференції слід зазначити свої: ПІБ, дату народження, науковий ступінь і вчене
звання, місце роботи (навчання) з повною адресою, посаду, контактний
телефон, електронну адресу, назву наукової доповіді.
Електронна адреса: conference_paper@ukr.net
Оргкомітет розглядає можливість опублікувати доповіді, оформленні у вигляді
наукових тез, за підсумком конференції у збірнику.
Вимоги до оформлення тез:
Учасники міжнародної конференції можуть надіслати тексти (до 5000 знаків)
своїх доповідей для формування електронного збірника до 29 травня 2022 р.
(включно) на пошту conference_paper@ukr.net
Тези повинні мати вихідну інформацію:
- прізвище та ім'я автора (спочатку ім'я потім прізвище, напр. Сергій Оранський)
- жирний курсив, вирівнювання по правому краю;
- повна назва навчального закладу або наукової установи, яку представляє
автор - з нової строки, вирівнювання по правому краю;
- через одну строку симетрично по центру назва статті (Times New Roman,
жирний).
Основний текст статті (вирівнювання по ширині), абзац - 0,5 см
(виставляти через меню "Формат", вкладку "Абзац"). Для встановлення абзацу
не використовувати пробіли й Tab. Між абзацами не використовувати відступ.
Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються
після основного тексту та перед списком джерел та літератури.
Список джерел та літератури подається в кінці статті. Джерела вказуються
в алфавітному порядку, причому одній позиції має відповідати одне джерело.
Включається лише та література, на яку є посилання в тексті (оформлюються в
квадратних дужках).
Приклад: [1, с. 54], де 1 – порядковий номер позиції (монографії, статті) у
списку літератури, 54 – номер сторінки; [7, арк. 67], де 7 – порядковий номер

позиції (архіву) у списку літератури, 67 – номер аркушу архівної справи. “Там
само” – не допускається.
Розділові знаки розміщуються після квадратних дужок.
Не допускаються підрядкові посилання та використання меню "Вставка" "Сноска". Також не допускається використання переносів, нумерації сторінок,
колонтитулів.
Файл, у якому вміщені тези у назві має містити прізвище учасника.
Оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел та
літератури. Просимо авторів тез оформлювати список використаних джерел та
літератури в алфавітному порядку відповідно до Національного стандарту
України ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання.
Візуальні матеріали.
У працях можна використовувати фотографії, малюнки, графічні зображення
тощо. Обмеження: не більше 4 зображень на всю працю.

