Шановні студенти!
Студентське наукове товариство Гуманітарного інституту Київського
університету імені Бориса Грінченка запрошує студентів до участі у
науковому журналі «Територія науки».
До журналу приймаються статті, що відповідають тематиці видання і
мають наступні необхідні елементи:
 мова статті – українська;
 постановка проблеми, її зв'язок з важливими завданнями;
 аналіз останніх досліджень і публікації з проблеми, виокремлення
невирішених її частин;
 формування мети статті;
 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих результатів;
 висновки дослідження і перспективи подальших розвідок з напряму.
Автори статей повністю відповідають за правильність викладених фактів,
цитат, посилань. Редакційна колегія журналу залишає за собою право
відбору та реагування надісланих матеріалів.
Для того,щоб опублікувати в збірнику матеріали необхідно надіслати
на електронну пошту terytoria_nauky@ukr.net :
 електронну версію наукової статті;
 рецензію наукового керівника;
 відомості про автора (факультет, курс, група).
Технічнівимоги до оформлення статті:
 шрифт TimesNewRoman, кегль 14,міжрядковий інтервал - 1,5;
 параметри сторінки: формат А4 (210х297 мм), орієнтація книжна, поля – 2 см з усіх боків. Сторінки без нумерації
(нумеруються олівцем на звороті). Параметри абзацу: перший
рядок – відступ 1,25 мм, відступи зліва і справа – 0 мм;

 текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки.
Необхідно використовувати однотипні лапки («…»);
здійснюючи набір тексту, варто розрізняти символи дефісу та
тире;
 виноски в кінці сторінки не допускаються;
 орієнтовний
сторінок.
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Матеріали розташовуються в такій послідовності:
 індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю)
 ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з
вирівнюванням по лівому краю);
 назва статті
(великими літерами, напівжирний шрифт,
окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням
по центру);
 анотація, ключові слова українською мовою;
 текст статті;
 бібліографічні посилання в тексті беруться в квадратні дужки.
Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга –
номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяють
комою з пробілом, номер джерел – крапкою з комою,
наприклад: [5], [6, 123][5; 34]. У реченні крапка ставиться
після дужок посилань;
 ініціали та прізвище автора/авторів, назва статті, анотація,
ключові слова російською мовою;
 ініціали та прізвище автора/авторів, назва статті, анотація,
ключові слова англійською мовою.
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Анотація українською мовою(3-5 речень).
Ключові слова (не більше 5).
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