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«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
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(25 жовтня 2019 р.)
(форма проведення – заочна)

Основні тематичні напрямки роботи конференції:
Актуальні тенденції розвитку: природничих (математика та інформативні технології, фізика, хімія) наук; біологічних наук; економічних наук; юридичних наук; історичних наук; філологічних наук; суспільних (соціологія, філософія, педагогіка, психологія) наук; мистецтвознавства (мистецтва та культури); фізичної культури і спорту; екології та охорони навколишнього середовища; туризмознавства, краєзнавства.

Робочі мови конференції: українська, азербайджанська, російська, англійська, польська.

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Том V», який планується включити у наукометричу базу Web of Science.
Збірник буде розміщено на постійно діючому сайті – http://farcspsa.com/.

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ
До друку приймаються наукові статті, які відповідають тематиці конференції й сучасному стану науки. Редакція не розглядає статті, що не становлять загального інтересу й не містять значущих висновків. Кожна стаття обов’язково проходить перевірку на плагіат та рецензування провідними фахівцями з відповідного наукового напряму. 
В одному випуску можна публікувати не більше однієї статті одного автора.
Виклад статті повинен бути чітким, стислим, текст літературно опрацьовано без повторень. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку.

Обсяг статті – 8–10 сторінок (15 000 – 20 000 друкованих знаків із пробілами) (шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжстрічковий інтервал – 1,5 поля – усі 2 см2 см, абзац – 1 см1 см). Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимий.

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс УДК автор.

Відомості про автора (авторів) вказують англійською та мовою оригіналу статті після індексу УДК (команда – вирівнювання по ширині тексту) із зазначенням прізвища та імені, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи, повної адреси, e-mail кожного співавтора; рядком нижче – номеру ORCID (http://orcid.org/), номеру ResearcherID (http://www.researcherid.com/), Scopus-Author ID (зазначається при наявності індексованих публікацій у Scopus). Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Подається мовою оригіналу статті та англійською мовою. Номер ORCID, ResearcherID та Scopus-Author ID визначає автор.

Заголовок статті. У назві бажано не використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Великі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру. Подається українською та  англійською мовами.

Анотація подається мовою оригіналу статті та англійською мовами (не менше 2000 символів із пробілами у кожній анотації). Анотація подається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше п’яти і не більше семи, подаються мовою оригіналу статті та англійською мовою.
Обов’язкова вимога до статей – належний рівень перекладу англомовного тексту. Статті з низьким рівнем англійського перекладу не розглядатимуться і редакція не вестиме переписку із її автором.  

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки і перспективи подальших розвідок цього питання. Усі частини статті повинні бути виділені.

Список використаних джерел і літератури. Слід подавати два окремі списки використаних джерел і літератури:
1) перший, «Список використаних джерел і літератури», формують в алфавітному порядку, без нумерації, мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною;
2) другий, «References», необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами; він дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у транслітерованому вигляді (http://www.slovnyk.ua/services/translit.php) та перекладі (назви дослідження автора). Для транслітерації російського тексту – систему Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html). Список формують у алфавітному порядку латиною без нумерації.
Якщо цитоване джерело має назву англійською мовою (наприклад, стаття в науковому журналі), для правильного цитування необхідно вказувати саме його. 
Обидва списки необхідно оформлювати за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.apastyle.org/).
У списку References  не дозволяється використання кириличних символів, тому посилання в другому списку обов'язково мають бути оформлені латиною. Для перевірки наявності кириличних літер у латинському тексті (і навпаки – латинських у кириличному) можна скористатися будь-якою програмою (http://aruseni.alwaysdata.net/layouthighlight/). Після автоматичного транслітерування необхідно перевірити правильність отриманого результату і внести необхідні корективи. У списку літератури назви робіт на мовах, де використовуються нелатинізовані алфавіти, повинні бути перекладені англійською та поміщені у квадратних дужках; назви джерел повинні бути транслітеровані, у кінці слід вказати мову оригіналу у квадратних дужках.
Назви періодичних видань (журналів) треба наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN, які легко знайти на сайті журналу або в будь-якій науковій онлайн-базі.

Список використаних джерел і літератури необхідно готувати СУВОРО зі встановленими вимогами. На всі літературні джерела в статті повинні бути посилання. Посилання на літературу слід подавати за допомогою не номерних, а дужкових посилань – шляхом вказування прізвища автора та року роботи у дужках, відділяючи номер сторінки комою (Кентій, 1999, с. 56). Архівні джерела у тексті розкриваються повністю: (ГДА СБУ, ф. 2, оп. 31, спр. 4, арк. 89).

Додаткові вимоги до тексту статті: 
– кожну абревіатуру (або скорочення) слід уводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення і лише потім нею можна користуватися; 
– на всі таблиці й рисунки давати посилання в тексті статті; 
– усі таблиці повинні мати заголовки (над таблицею, окремим абзацом тексту, без відступу, напівжирний); 
– рисунки мають супроводжуватися підписами (під рисунком, окремим абзацом, напівжирний, вирівнювання за центром, без відступу; підпис не має бути елементом рисунка); нумерувати рисунки за порядком посилань у тексті.
- між словами ставити тільки один пробіл;
- розрізняти тире (–) та дефіс (-). Дефіс – це знак, що з’єднує частини складних слів. Під час друку має позначення маленької горизонтальної рисочки (-), та не відокремлюється пробілами від слів. Тире – це розділовий знак, що вживається для позначення прямої мови, пауз, перед це (це є), оце, то, ось (це) значить. Тире у тексті обов’язково з обох боків відділяють пробілами;
- не відділяти від попередньої цифри знак градуса, мінути, секунди, процента (25°; 5'; 30''; 77%);
- відділяти нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Пробіл) знаки і літери на означення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок тощо від наступної цифри (Т. 7; ч. 23; § 5; № 34; С. 28–30); загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (45 пуд.; 150 грн; 32 км32 км; 6 млн; 45 тис.);
- відділяти нерозривним пробілом ініціали та прізвище (В. А. Лавренов); скорочення після переліків (типу і т. п., і т. д.), перед іменами та прізвищами (п. Наталка, ім. В. Винниченка), перед географічними назвами (м. Чернівці, с. Моринці, р. Золота Липа);
- скорочення типу 80-ті, 2-го друкувати через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+Дефіс);
- лапки використовувати парні лапки («»);
- апостроф має виглядати так – ’ ;
- дати подавати через тире з пробілами. Перед скороченнями р., рр., ст. ставити нерозривний пробіл. Якщо дати наводити в дужках, то «рр.» не писати (1861 р., 1945 – 1947 рр., (1945 – 1947), ХV – XVIII ст.). У сполученнях на означення десятиліть між датами ставити тире з пробілами: 40-х – 50-х рр., 1940-х – 60-х рр. Роки, що не збігаються з календарними, подавати через похилу риску (1997/98 навчальний рік; 2012/13 бюджетний рік);
- часові та числові інтервали оформляти через тире без пробілів (липень–серпень; 36–44);
- у цифрових даних, що включають більше п’яти цифр, після кожних трьох цифр ставити нерозривний пробіл (13 255; 457 357; 46 532,5 кг46 532,5 кг.);
- будь-які зроблені автором уточнення, коментарі, виділення тощо, які вставляють у цитату, слід оформляти за таким шаблоном: 
М. Грушевський вказує на ще один не менший негатив: «Се було лихо і з того боку, що ся схоластична школа давала загалом дуже мало реального знання і ніякої заохоти до нього, до позитивних наук. І з того також, що ся школа була дуже мало зв’язана з реальним життям українського народу в минувшості і теперішності, мала дуже слабо зазначений національний характер в ширшім значінню того слова» (Грушевський, 1906, с. 478) (підкреслення наше. – Авт.).

Зразки оформлення «СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ» та «REFERENCES»

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
І ЛІТЕРАТУРИ
REFERENCES
Відповідно до міжнародного стандарту з переліку міжнародних стилів оформлення публікацій APA (American Psychological Association (APA) Style)
КНИГИ
Шаблон оформлення за стилем АРА: 
Автор. (Рік публікації). Назва книги транслітерована [Назва книги перекладена англійською]. Місто (повністю): Видавництво. [in Ukrainian (in English, in Russian тощо)]. 
В а ж л и в о: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (")
Один автор:
Чорновол, І. (2015). Компаративні фронтири: світовий і вітчизняний вимір. Київ: Критика, 376 с.
Chornovol, I. (2015). Komparatyvni frontyry: svitovyj i vitchyznianyj vymir [Переклад назви англійською]. Kyiv: Krytyka. [in Ukrainian].

Два автори:
Бажан, О. Г., & Данилюк, Ю. З. (2000). Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. XX ст.). Київ: Рідний край, 616 с.
Bazhan, O. H., & Danyliuk, Yu. Z. (2000). Opozytsiia v Ukraini (druha polovyna 50-kh – 80-ti rr. XX st.) [Переклад назви англійською]. Kyiv: Ridnyj kraj. [in Ukrainian].

Від трьох до шести авторів:
Шуст, Р. М., Крижанівський, А. Л., Целуйко, О. П., Швець, В. Є., Вовчак, О. Д., & Комаринська, З. М. (2011). Гроші України. Київ: УБС НБУ; Харків: ТОВ «Видавництво “Фоліо”», 502 с.

Shust, R. M., Kryzhanivskyi, A. L., Tseluiko, O. P., Shvets, V. Ye., Vovchak, O. D., & Komarynska, Z. M. (2011). Hroshi Ukrainy [Переклад назви англійською]. Kyiv: UBS NBU; Kharkiv: Folio. [in Ukrainian].

Якщо більше шести авторів, сьомого і наступних авторів позначають et al.
Багатотомне видання:
Смолій, В. А. (ред.). (2011). Економічна історія України: Історико-економічне дослідження. (в 2 т.). Київ: Ніка-Центр. 
Smolii, V. A. (Ed.). (2011). Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne doslidzhennia [Переклад назви англійською]. (Vols. 1–2). Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

Смолій, В. А. (ред.). (2011). Економічна історія України: Історико-економічне дослідження (в 2 т., Т.1). Київ: Ніка-Центр, 696 c.
Smolii, V. A. (Ed.). (2011). Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne doslidzhennia [Переклад назви англійською]. (Vol. 1). Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].
Редактор (без автора):
Кульчицький, С. В. (відп. ред.). (2005). Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Історичні нариси. Київ: Наукова думка, 495 с.

Kulchytskyi, S. V. (Ed.). (2005). Orhanizatsiia ukrains'kykh natsionalistiv i Ukrains'ka povstans'ka armiia: Istorychni narysy [Переклад назви англійською]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Станко, В. Н. (голов. ред.). (2002). Історія Одеси. Одеса: Друк, 560 с.

Stanko, V. N. (Ed.). (2002). Istoriia Odesy. Odesa: Druk. [in Ukrainian].

Редактор і керівник авторського колективу:
Смолій, В. А. (відп. ред.). (2012). Національне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси. Київ: Ніка-Центр, 592 с.
Smolii, V. A. (Ed.). (2012). Natsional'ne pytannia v Ukraini ХХ – pochatku ХХI st.: istorychni narysy [Переклад назви англійською]. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

Без автора (або ред. колегія)
Смолій, В. А. (ред.). (2011). Нариси історії української революції 1917 – 1921 років (кн. 1). Київ: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 390 с.

Smolii, V. A. (Ed.). (2011). Narysy istorii ukrains'koi revoliutsii 1917 – 1921 rokiv [Переклад назви англійською] (Vol. 1). Kyiv: NVP «Vydavnytstvo «Naukova dumka» NAN Ukrainy». [in Ukrainian].

Упорядники
Безпалько, В. В., Висотін, М. Б., Ворончук, І. О., Кучерук, М. М., Чубик, Ю. I. (Упорядн.) (2014). Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів (Вип. 1: Волинь XVI ст., Серія документальних джерел). Київ: Фенікс, 776 с.
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JOURNALISM OF MYRON КORDUBA ON PAGES OF «HROMADSKA DUMKA»

Summary. The purpose of the reseach is to analyze the journalism of M. Korduba on the pages of the Lviv newspaper «Hromadska Dumka». The research methodology is based on a combination of principles (historicism and objectivity) and methods (general scientific and special-historical) of scientific work. The scientific novelty of the article consists in an attempt to comprehend the phenomenon of historian’s journalistic heritage in «Hromadska Dumka» («Public Opinion»). Conclusions. The journalism of M. Korduba on the pages of «Hromadska Dumka» was devoted to the comprehensive analysis of the most important issues for Ukrainians of national life during the early 1920s. First of all, it was a difficult problem to overcome a wide range of consequences of the defeat of the national struggle in the Galician and Transdniestrian lands. The historian urges against national self-humiliation, showing the subjective and objective reasons for Ukrainians to lose their own statehood. He proposes to make the right conclusions from defeat and move further to gaining independence. M. Korduba convinces that Ukrainians have the fate of their own hands, soberly assess the unfavorable foreign political situation, and urges to step aside from internal conflicts and to give a clear signal to the western countries about the presence of a consolidated vision of the national perspective. As M. Korduba claims, only unity of the Ukrainian nation will gain the respect of European partners and will establish constructive relations. This optimism also marked articles on the relations of Ukrainians with their eternal rivals – the Polish and Russians. He stresses at the need to seek consensus with the neighbors by establishing an equitable national dialogue and rejecting the policy of escalating national atrocities. In general, the analyses of M. Korduba’s writings prove him to be a talented publicist, who was able to diagnose the problems of Ukrainians of his times and offer effective recipes for national recovery. 
Key words: M. Korduba, «Hromadska Dumka», journalism, Ukrainian-Polish relations, UkrainianRussian relations.

ПУБЛІЦИСТИКА МИРОНА КОРДУБИ НА СТОРІНКАХ «ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ»

Анотація. Мета дослідження – проаналізувати публіцистику М. Кордуби на сторінках львівської газети «Громадська думка». Методологія дослідження спирається на традиційне для історіографічних праць поєднання принципів (історизму й об’єктивності) і методів (загальнонаукових та спеціально-історичних) наукової праці. Наукова новизна статті полягає у спробі цілісного осмислення феномену публіцистичної спадщини історика в «Громадській думці». Висновки. Публіцистика М. Кордуби на сторінках «Громадської думки» була присвячена всебічному осмисленню найбільш важливих для українців питань національного буття початку 1920-х рр. Насамперед це була складна проблема подолання широкого спектру наслідків поразки національних змагань на галицьких і наддніпрянських землях. Історик відкидає деструктивні заклики до національного самоприниження, розкриваючи суб’єктивні та об’єктивні причини втрати українцями власної державності. Він пропонує зробити належні висновки з поразки і рухатися далі шляхом здобуття незалежності. М. Кордуба переконував, що слід самим взяти долю у власні руки, тверезо оцінити несприятливу зовнішньополітичну ситуацію, облишити внутрішні чвари та дати чіткий сигнал західним країнам про наявність консолідованого бачення національної перспективи. Тільки така поведінка, твердить М. Кордуба, поверне до нас повагу європейських партнерів та уможливить налагодження конструктивних взаємин. Цим оптимізмом були позначені і його дописи, присвячені стосункам українців з одвічними суперниками – поляками та росіянами. Він наголошує на потребі пошуку консенсусу з сусідами шляхом побудови рівноправного діалогу та відмови від політики колекціонування національних кривд. Загалом, проаналізовані дописи М. Кордуби показують його як талановитого публіциста, котрий проникливо діагностував проблеми сучасного йому українства та пропонував дієві рецепти національного одужання. 
Ключові слова: М. Кордуба, «Громадська думка», публіцистика, українсько-польські взаємини, українсько-російські стосунки.
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