ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання
«Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет)
запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні
37 номера збірника. Збірник включено до міжнародної наукометричної бази
Slaviс Humanities Index (Канада), «Google Scholar», Російського індексу
наукового цитування (РІНЦ).
Збірник визнаний фаховим Постановою президії ВАК України № 1021
від 7.10.2015 р.
Департаментом атестації кадрів України фаховий збірник “Інтелігенція
і влада” включено до списку журналів, в яких рекомендується публікувати
роботи претендентам на здобуття вчених звань та наукових ступенів
(історичні науки).
Для публікації статті необхідно надіслати її до 25 жовтня 2017 р. на
електрону пошту редакції inteligencia.i.vlada@gmail.com в текстовому
редакторі Word (міжрядковий інтервал – 1,5; поля: верхнє, нижнє та праве –
20 мм, ліве – 30 мм) обсягом не менше 6 сторінок. Обсяг оригінальних робіт,
включаючи рисунки, список літератури, резюме, не повинен бути більше 12
стор., обсяг оглядів, лекцій, проблемних та дискусійних статей - не більше 15
стор., рецензій - не більше 4с. Рекомендується використовувати шрифт Times
New Roman 14. У лівому верхньому вуглі потрібно поставити УДК.
Публікація коштує 40 грн за сторінку. Після публікації збірника Ви
отримаєте один примірник, пересилка в інші міста Укрпоштою за рахунок
редакції. Ознайомитись із змістом збірника на його офіційному сайті
http://history-power.com/
Згідно постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від
5.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених
до переліку ВАК України», наукові статті повинні мати такі необхідні
елементи:
1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими та практичними завданнями;
2) аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;
3) формування мети статті (постановка завдання);
4) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячена означена стаття;
5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямку.
За потреби можна писати вдячності (вираження офіційної подяки
окремим особам та установам, що сприяли дослідженню). Надсилаючи

статтю до збірника, автор дає свою згоду на розміщення опублікованих
статей у наукометричних базах, до яких входитиме видання.
У зв’язку з тим, що редакція готує збірник до включення низки
міжнародних бібліографічних і реферативних баз даних, просимо
оформлювати наукові статті за такою структурою:
Блок 1. Українською мовою:
 назва статті; ініціали та прізвище автора(ів);
 адресні дані авторів - організація(ї), поштова адреса організації(й), у
тому числі місто, країна, e-mail усіх або одного автора;
 анотація (авторське резюме – не менше 150 слів в англомовному
варіанті); ключові слова.
За такою самою схемою перекладаємо все російською та англійською
мовами.
Блок 2. Повний текст статті українською мовою.
Блок 4. Список літератури та джерел подається у кінці тексту
українською мовою (“Література та джерела”), окремо дублюється
транслітом («REFERENCES»).
АВТОРСЬКЕ РЕЗЮМЕ (анотація) англійською мовою (Abstract)
повинно бути складене відповідно до вимог міжнародних наукометричних
баз. По анотації читачу повинна бути зрозуміла суть дослідження. Авторське
резюме повинне викладати тільки суттєві факти роботи.
Abstract за обсягом має бути більшим, ніж українсько- та
російськомовна анотації, оскільки це фактично стислий виклад статті, її
реферування. Обсяг від 150 – 250 слів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА подаються через крапку з комою і не повинні
дублювати текст резюме, бо є додатковим інструментом для пошуку статті в
інтернет-мережі.
ПОСИЛАННЯ у тексті позначаються у квадратних дужках, наприклад
[1, с. 16], [3, арк. 10; 4, с. 70], а їх список подавати у кінці тексту з
підзаголовком “Література та джерела” в послідовності посилань у тексті.
БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ. Список літератури українською,
посилання та примітки оформити відповідно до українського стандарту
бібліографічного опису (Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03
березня 2008 р. № 147), трансліт (REFERENCES). На сайті
http://www.translit.kh.ua – є можливість безкоштовно скористатися програмою
транслітерації українського тексту, а на сайті http://www.translit.ru –
російського тексту. Вставляємо в спеціальне поле весь текст бібліографії
російською мовою та натискуємо «В транслит», у другій програмі текст
українською – «Конвертувати». Потім вносимо необхідні зміни та
доповнення.
В оригінальних статтях допускається цитування не більж ніж 20
джерел, в огляді літератури – не більш ніж 40. Бібліографія повинна
складатися, крім ключових робіт, з публікацій за останні 5 років.

До матеріалів окремим файлом просимо надати АВТОРСЬКУ
ДОВІДКУ (П.І.П., науковий ступінь, звання, посада, місце роботи, поштова
та електронна (e-mail) адреса і контактний телефон). У разі позитивної
рецензії Вам необхідно перевести кошти, а квитанцію надіслати на адресу
редколегії. Вартість однієї повної (або неповної) сторінки статті становить 30
(тридцять) гривень. При необхідності доопрацювати статтю Вам буде
надіслана рецензія з зауваженнями.
Статті, які надійшли до редакції пізніше встановленого терміну, але
відповідають всім вимогам за умови сплати за публікацію автоматично
потрапляють до наступного збірника.
Публікація здійснюється на платній основі – 40 грн. за 1 сторінку.
Анотації та список літератури включаться до загального обсягу статті..
За додатковою інформацією
відповідальної за випуск:
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