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Тематика роботи конференції: 

- політичний контекст розвитку археології; 

- роль держави у формуванні археологічних інституцій; 

- історія наукових співтовариств; 

- формальні та неформальні комунікації в археології; 

- семінари, конференції, конгреси, форуми та з’їзди у історичній ретроспективі; 

- інституційні форми передачі археологічного знання; 

- експозиція як форма репрезентації наукових результатів та взаємодії з громадою. 

 

Заявки та статті для участі у конференції приймаються до 1 вересня 2017 року 

включно. Обов’язковою умовою участі у конференції є вчасне надання матеріалів для 

публікації у тематичному збірнику (до 1 вересня 2017 року). 

Робочі мови конференції – слов’янські, англійська. 

Участь у конференції передбачає сплату організаційного внеску в розмірі 150 грн. 

(перераховується лише після прийняття заявки, матеріалів і підтвердження участі). 

Проживання і харчування за рахунок сторони, що відряджає. 

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей на конференцію і матеріалів 

для публікації. 

 

В статті дотримуватись наступного розташування елементів: 

1. УДК. 

2. Назва статті; прізвище, ім’я, по-батькові автора (повністю). 

3. Навчальний заклад, або інша установа, де працює, або навчається автор. 

4. Посада, вчене звання автора; контактні телефони, адреса електронної пошти автора. 



5. Резюме українською та англійською мовами (кожне – до 500 знаків). Резюме 

починається з прізвища автора та назви статті. Резюме повинно містити інформацію 

про суть дослідження і одержані результати. 

6. Ключові слова українською та англійською мовами (3-7 слів кожною мовою). 

7. Текст статті. 

8. Примітки. 

9. Список скорочень. 

10. Посилання в тексті – в квадратних дужках, відповідно до номеру у примітках із 

зазначення сторінки. Наприклад, [4, с. 12] 

Вимоги до оформлення статті. 

Формат. До розгляду приймаються статті, написані українською та російською мовами у 

текстовому редакторі, сумісному з MS Word 1995-2010. Електронний варіант повинен 

бути представлений у вигляді одного файлу. Назва файлу складається латинськими 

літерами з прізвища автора та перших двох-трьох слів із назви статті. Наприклад: 

Brodel_Materialnaya_Civilizaciya. 

Шрифт та абзац. Шрифт Times New Roman. Розмір кегля – 14. Міжрядковий інтервал – 

полуторний. Відступ першої строчки абзацу – 1 см. Виділяти слова жирним шрифтом та 

підкреслюванням, збільшенням чи зменшенням шрифту заборонено. 

Обсяг. Текст публікації із літературою та додатками не може перевищувати 20 тис. знаків 

із пробілами (0,5 умов. авт. листа). 

Список використаної літератури під заголовком «Примітки» друкується наприкінці 

статті. Роботи розташовуються в алфавітному порядку. Прізвище та ініціали автора або 

перше слово заголовка виділяється курсивом. Бібліографічний опис має відповідати 

вимогам ДСТУ 7.1-2006. 

Приклади оформлення:  

 Шпотов Б. М. Американский бизнес и Советский Союз в 1920-1930-е годы: 

Лабиринты экономического сотрудничества / Б. М. Шпотов. – М., 2013. – 320 с. 

 Касьянов Г. В., Толочко О. П. Національні історії та сучасна історіографія: виклики 

й небезпеки при написанні нової історії України / Г. В. Касьянов, О. П. Толочко // 

Укр. істор. журн. – 2012. – No 6. – С. 4-24. 

 Степанов В. Интернет в профессиональной информационной деятельности / В. 

Степанов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://textbook.vadimstepanov.ru/. Доступ  

– 11.10.2013 г. 

Скорочення. В тексті допускаються загальноприйнятні скорочення. В кінці статті 

подається список скорочень з розшифровкою, наприклад: ДАХО – Державний архів 

Харківської області. 

Ілюстрації та таблиці. В роботі до пускається наявність ілюстрацій та таблиць, які 

подаються разом з текстом статті в електронній формі. Кількість ілюстрацій та таблиць 

мусить бути мінімальною. Фотографії повинні бути контрастними, малюнки – чіткими. 

Колір малюнків – обов’язково чорно-білий. Таблиці, що не вміщаються на один аркуш 

книжкової орієнтації будуть вилучені редакцією. Ілюстрації та таблиці повинні бути 

пронумеровані та підписані. 

Заявки та матеріали надсилати на адресу: archaeological_communication@ukr.net 

 

Заявки і матеріали надіслані після 1 вересня 2017 року не розглядатимуться. 
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