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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у підготовці колективної
наукової монографії. Майбутнє видання стане результатом праці
колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити
підсумки своїх наукових досліджень.
 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Науковий редактор монографії – Ільницький Василь
Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри
історії України, Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка;
Бодак Валентина Анатоліївна – доктор філософських наук,
професор, ректор, Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка;

Пантюк Микола Павлович – доктор педагогічних наук,
професор, проректор з наукової роботи, Дрогобицький
державний педагогічний університет імені Івана Франка;
Галів Микола Дмитрович – доктор педагогічних наук,
професор, декан історичного факультету, Дрогобицький
державний педагогічний університет імені Івана Франка;
Віхляєв Михайло Юрійович – доктор юридичних наук,
професор, директор, Центр українсько-європейського наукового
співробітництва.
Монографія буде видана європейським видавництвом
“Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та
рекомендована до друку вченими радами. Якісне незалежне
рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами,
прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також
монографії буде присвоєно номер ISBN.
Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде
присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю
на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був
розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки
України за дорученням Колегії МОН України.
Монографія буде розміщена на сайті європейського
видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.
Автори
розділу
колективної
монографії
отримають
електронний примірник видання.
Матеріали приймаються українською та англійською мовами.
 КЛЮЧОВІ ДАТИ:
Прийом заявок та статей для публікації в монографії:
до 29 квітня 2022 року (включно).
Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих
днів після отримання матеріалів.
Електронна розсилка макету монографії: 8 липня 2022 року.

 ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:
Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам
необхідно до 29 квітня 2022 року (включно):
1. заповнити заявку;
2. надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua наукову
статтю для публікації.
Тема листа: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ З РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ.
Участь у підготовці матеріалів до колективної наукової
монографії є безкоштовною.
 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:
До друку приймаються наукові публікації обсягом не більше
1 авторського аркуша (40 000 друкованих знаків (включаючи
пробіли між словами, розділові знаки, цифри тощо)). Формат А4
через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з
усіх сторін – 20 мм.
Подані на розгляд редакційної колегії матеріали мають
відповідати встановленим вимогам і містити такі необхідні
елементи:
1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями;
2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається
автор;
3. виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується стаття;
4. формулювання цілей статті (постановка завдання);
5. виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки.
Кожен текст повинен містити метадані:
1. ФІО українською та англійською мовами;

2. відомості про автора(ів) (науковий ступінь, вчене звання,
посада) українською та англійською мовами;
3. назва публікації (українською та англійською мовами)
подають
прописними
(заголовними)
літерами
жирним
накресленням одним абзацом (команда – вирівнювання по центру
тексту).
 ВИМОГИ
ДО
ОФОРМЛЕННЯ
БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ:

ПРИМІТОК

І

Різного роду змістові примітки (коментарі, уточнення, «ліричні
відступи» від основної теми тощо) оформляти за допомогою
посилань автоматично внизу відповідної сторінки (діалогове
вікно «Виноски» з параметрами: виноски – внизу сторінки;
формат – інший – символ зірочка (*;**;***)).
Бібліографічні
посилання
(бібліографічні
примітки)
розміщувати посторінково автоматично (діалогове вікно
«Виноски» з параметрами: виноски – внизу сторінки; формат
номерів «1, 2, 3,…»; нумеровані списки – продовжити). Знак
виноски ставити перед розділовим знаком (двокрапкою, крапкою
з комою, комою, крапкою), а не після нього.
Бібліографічне посилання – сукупність бібліографічних
відомостей про цитований, розглядуваний або згадуваний у
тексті інший документ / твір, що необхідні й достатні для його
загальної
характеристики,
ідентифікації
та
пошуку.
Бібліографічні посилання потрібно оформляти згідно з вимогами,
встановленими у ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
Усі бібліографічні посилання подавати мовою оригіналу.
За умови неодноразового посилання на різні праці одного
автора застосовувати скорочений запис (автор, перші два–три
слова назви, три крапки, тире, сторінка). У повторних посиланнях
на багатотомний документ зазначати автора, заголовок, номер
тому (випуску, книги), сторінки. Якщо повторне посилання
слідує одразу за первинним, його текст замінюють словами «Там
само», «Там же», «Ibid.» (залежно від мови джерела, на яке

посилаються). У повторному посиланні на іншу сторінку до
вказаних слів додають номер сторінки. У повторному посиланні
на твір одного, двох чи трьох авторів, яке не слідує за первинним
посиланням, зазначають прізвище та ініціали авторів, слова
«Вказ. праця», «Указ. соч.», «Op. cit.» та сторінки.
Бібліографічні посилання, включені у комплексне посилання,
розміщують в алфавітному порядку і відділяють одне від одного
крапкою з комою. Якщо до комплексного посилання включено
кілька посилань на одного й того ж автора (авторів), то в другому
й наступних посиланнях його прізвище й ініціали замінюють на
«Його ж», «Її ж», «Їх же», «Его же», «Её же», «Их же» або,
відповідно, «Idem», «Eadem», «Iidem».
Посилання на архівні матеріали подаються національною
мовою, залежно від місцезнаходження документа, згідно із
загальноприйнятою в даному архіві (в даній країні) системою
посилань (наприклад: ЦДІАК України, ф. 127, оп. 3, спр. 38, арк.
45; РГАДА, ф. 124, 1624 г., кн. 35, л. 65; BO, rkps 161/58; rkps
17070, k. 45 v.). У першому посиланні на архів вказується його
повна назва, а в дужках зазначається абревіатура. У наступних
посиланнях ставиться лише абревіатура.
Офіційні ініціальні абревіатури назв архівних установ та інші
рекомендації щодо оформлення архівних посилань можна знайти
на порталах державних архівних служб.
Редакційна колегія має право редагувати й скорочувати
подані матеріали. За зміст статті, достовірність фактів,
цитат, дат тощо відповідає автор.
 КОНТАКТИ:
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Контактна особа: Качан Олена Вікторівна –
координатор колективної монографії.
Телефон: +38 068 473 02 25
E-mail: soc@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

