
Вимоги до текстів розвідок, запланованих на подання у збірник статей і матеріялів
міжнародної конференції «Почаївський феномен: василіянський монастир Успіння
Пресвятої Богородиці в історії та культурі України», присвяченої 250-літтю папської
коронації Почаївської ікони Матері Божої.

Стаття повинна містити такі структурні елементи: постановка проблеми; аналіз
джерельної бази, досліджень і публікацій з теми; визначення мети і цілей розвідки;

виклад основного матеріалу; висновки.

Обсяг статті: 30 000 – 40 000 знаків, шрифт: Times New Roman, кегль: 14, відстань між
рядками: 1 пт, відступ на початку абзаца: 1,25 см.

Структурні елементи статті повинні бути розташовані у такій послідовності: УДК, назва
статті (без використання Caps Lock), ім’я та прізвище автора, афіліація, електронна пошта,

профіль ORCID, анотація українською, а якщо текст подано іншою мовою, то ще й мовою
оригіналу обсягом не менше 1800 знаків (в анотації не вживати пасивний стан), ключові
слова (4-5 позицій), текст статті, список використаних джерел і літератури в алфавітному
порядку.

У списку використаних джерел і літератури позиції групувати за принципом:

неопубліковані (архівні) джерела, опубліковані джерела, додаткова література,

інтернет-публікації. Оформлення здійснювати за взірцями:

1. Архівне джерело: Державний архів Тернопільської області, ф. 258, оп. 1, спр. 1,

арк. 1.

2. Стаття у періодичному виданні: Бочковська Валентина. «Księga Cudów obrazu
Poczajowskiego N. Marij Panny y Stopki» та перше видання книги «Гора Почаївська»:
книгознавчі аспекти // Острозький краєзнавчий збірник, вип. 10. Острог 2018,
с. 202-207.

3. Монографія: Тилявський Іван. Літургійні напрямки Почаївського монастиря під
час унії (1712–1831). Рим – Львів 1997, 376 с.

4. Онлайн публікація: Кралюк Петро. Почаївський монастир у XVIII столітті належав
греко-католикам і був осередком українського руху // Радіо «Свобода», 11.ІV.2021
(https://www.radiosvoboda.org/a/pochayivska-lavra-monastyr/31191614.html).

Покликання на джерела і бібліографію: у тексті статті подавати у квадратних дужках
за взірцем [1, с. 10], [15, арк. 236], де перша цифра означає позицію джерела або видання
у списку використаних джерел і літератури.

Ілюстративні матеріали подавати в належній якості (бажано скановані) в окремих
файлах форматів JPG або TIFF разом з файлом підписів до них. Після підпису до кожної
ілюстрації у дужках вказати джерело її походження. У відповідному місці тексту розвідки
вказати покликання на ілюстрації у форматі (див. іл. 1; ).


