
ПАМ'ЯТКА ДЛЯ АВТОРІВ! 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

ПУБЛІКАЦІЇ 

у науково-популярному щоквартальнику –  

Альманах «Українське Державотворення»  
(Центр досліджень проблем державотворення, Ужгород) 

 

Принципове спрямування журналу: дослідження проблем суспільно-політичного життя 

й національного державотворення України в минулому, сьогоденні та майбутньому. Ре-

дакційною колегією приймаються матеріали у вигляді статей з тематичними фо-

тоілюстраціями виключно в електронному варіанті на електронну адресу – 

carpatia.doslid@gmail.com й повинна відповідати покроково таким вимогам: 

1) текст українською мовою + фото автора (JPG);  

2) набір в текстовому редакторі Word for Windows 98 або 2000 шрифтом Times New 

Roman, font 12, інтервал 1, у режимі автоматичної розстановки переносів, абзацний 

відступ – 1; 

3) назва статті великими літерами, по центру, жирним; 

4) ім’я, прізвище (малими літерами, жирним, в кінці знак * для посторінкової роз-

ширеної інформації про автора, яка подається font 10, нежирним, за таким прикла-

дом: Сергій Даценко, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології і дер-

жавного управління, Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна,  

e-mail: serhij.datsenko@ukr.net); 

5) анотація українською на 5 речень про зміст статті (курсив, нежирним);  

6) текст статті (повний обсяг до 5 сторінок); 

7) список використаної літератури за необхідності (структурне  означення – малими 

літерами, не жирним, курсив, пронумеровано підряд, в алфавітному порядку, напри-

клад: 1 – для монографій; 2 – для статей; 3 – для електронного джерела:  

1. Вегеш М., Токар М., Басараб М. Карпатська Україна в контексті українського 

державотворення: навчальний посібник. Ужгород: Карпати, 2008. 256 с.  

2. Токар М. Баланс відносин «центр – регіон» в теорії та політико-історичному дос-

віді Закарпаття. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. 

Соціологія. Філософія. Ужгород, 2008. Вип. 10. С. 256 – 259. 

3. Токар М. Коротка історія єврейських партій Закарпаття. Просвітницько-

пізнавальний портал «заКарпатія». URL: www.zakarpatia.com/2013. 

Файл із матеріалом позначається із вказаним номером випуску альманаха, прі-

звищем та ініціалом за таким зразком: AlmUD_Datsenko-S 

За науковий зміст викладеного матеріалу, термінологію та граматику відповіда-

ють автори.  

Видання є періодичним журналом А4 формату і має Міжнародний стандартний 

серійний номер – ISSN. Виходить щоквартально – 4 рази на рік. Орієнтовний вихід 

журналу впродовж року – березень, червень, вересень, грудень.  

 
Щиро запрошуємо до співпраці!                    З повагою редколегія видання! 

____________________________________________________________________________
 

Видруковано з оригінал-макету авторства МТ:  
ТОВ «Поліграфцентр «ЛІРА», 88000, м. Ужгород, вул. Митрака, 25. 

Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів  

видавничої продукції Серія ЗТ № 24 від 7 листопада 2005 року. 

Підп. до др. 30.12.2019. Замовл. №      Наклад 150 прим. 
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