
Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас до співробітництва  

з науковим фаховим журналом 

«Науковий вісник  

Ужгородського національного університету. 

Серія: Міжнародні відносини» 
 

Журнал включено до переліку наукових фахових 

видань, в яких можуть публікуватися результати  

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 

доктора і кандидата наук з історичних дисциплін 

(Наказ МОН України від 04.04.2018 № 326, додаток 9). 
 

Видання адресовано науковим співробітникам, 

докторам, кандидатам наук, викладачам, аспірантам 

та студентам, а також широкому колу читачів, що 

цікавляться проблемами історичних наук. 

 

ГРАФІК ФОРМУВАННЯ, ВИХОДУ, РОЗСИЛКИ ВИПУСКУ 6/2019: 

До 11 жовтня 2019 р. – здійснюється прийом наукових статей до журналу 

«Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія: Міжнародні відносини»  

№ 6/2019 

13 грудня 2019 р. – на офіційному сайті буде розміщена електронна 

версія журналу у форматі «pdf» 

20 грудня 2019 р.  

 

– авторам журналу буде розіслана друкована версія 

журналу на поштові адреси, вказані у довідці про 

автора 
 

 

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ ЖУРНАЛУ: 

1. Історія України 

2. Всесвітня історія 

3. Археологія 

4. Етнологія 

5. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 

6. Історія науки й техніки 

7. Антропологія 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

Для опублікування статті у Випуску 6/2019 журналу необхідно не пізніше 11 жовтня: 

– заповнити електронну форму довідки про автора – посилання; 

– надіслати на електронну пошту редакції editor@visnyk-intrelations.uzhnu.uz.ua статтю, 

оформлену згідно вказаних вимог; 

– сплатити публікаційний внесок та надіслати відскановану копію квитанції. 
 

Увага! Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті 

(рецензування статей вченими зі складу редакційної ради журналу).  

Після проходження рецензування автору надаються реквізити для сплати 

публікаційного внеску. 

Публікаційний внесок становить 500 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі 

перевищення обсягу додатково сплачується 50 грн. за кожну сторінку статті. Редакційний 

збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а 

також поштовою пересилкою журналу авторам. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclgmpulyT3Vvr1yF7r2QwxXBtbL3hRzjtTNkQXbQONdiN20w/viewform
mailto:editor@visnyk-intrelations.uzhnu.uz.ua


Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора. Наприклад: Дорошенко_Стаття, 

Дорошенко_Квитанція. 

Редакція журналу здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей. 

Електронна адреса:  editor@visnyk-intrelations.uzhnu.uz.ua

 
 

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ: 

Загальні вимоги:  
Наукові статті мають містити такі необхідні елементи: 

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями;  

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується означена стаття;  

– формулювання цілей статті (постановка завдання);  

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів;  

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. 

–  

Технічні вимоги: 

– обсяг статті – від 10 до 20 сторінок, шрифт тексту – Times New Roman 14;  

інтервал 1,5; поля – 20 мм.; 

– посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із 

зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 

8, с. 234]; 

– Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням 

розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»; 

– стаття обов’язково повинна містити назву рубрики журналу, УДК, анотації та 

ключові слова українською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську 

мову; обсяг анотації – 1800 друкованих знаків (250-300 слів), кількість ключових слів – 

мінімум 5 слів. 

 
Мова публікацій: українська, російська, англійська. 

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і 

відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації 

відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу 

автора і редакції. 

 

З питань опублікування, будь ласка, звертайтеся до редакції журналу: 

 

Адреса: вул. Університетська 14, м. Ужгород, Україна, 88000 

Телефон: +38 (50) 766 90 23 

Електронна пошта: editor@visnyk-intrelations.uzhnu.uz.ua 

Сторінка журналу: www.visnyk-intrelations.uzhnu.uz.ua 
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