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ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Редакція публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди автора.
За точність цитування, наведення прізвищ та ініціалів, дат, посилань
відповідальність несе автор.

Редакція залишає за собою право без погодження з автором редагувати
та скорочувати матеріали, змінювати їх назви, вилучати ілюстрації.

Редакція не веде листування з авторами матеріалів і читачами на
сторінках даного видання.

Передрук опублікованих у журналі «Сумська старовина» матеріалів
заборонено. При їх використанні посилання є обов’язковим.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

До друку приймаються статті, підготовлені відповідно до вимог
постанови президії ВАК України від 15.01.2003 року №7-05/1 (Бюлетень ВАК
України. - 2003. - №1).

Матеріали подаються в електронному вигляді. Текст повинен бути
підготовленим у текстовому редакторі Word у форматі rtf, doc, docx. В кінці
тексту повинен стояти підпис автора.

Відомості про автора подаються окремим файлом українською,
російською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові, науковий
ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, SCOPUS AUTHOR ID. Крім того,
контактна інформація: адреса, телефон, електронна скринька.

До тексту додаються: анотація та ключові слова (5-10 шт.)
українською, російською (кожна 350-500 знаків) та англійською (2500-4000
знаків) мовами. Англомовна анотація має бути інформативною й
відображати у якомога повній мірі тематику та рівень дослідження.
Використання електронних перекладачів забороняється. Ілюстрації
приймаються в електронному варіанті у чорно-білій гамі окремим файлом
із зазначенням місця в тексті, куди їх слід вставити. Обов’язково
зазначається УДК.

Джерела та література подаються у кінці тексту в порядку посилань
або в алфавітному порядку із зазначенням загальної кількості сторінок видання
чи кількості аркушів в архівній справі.  Бібліографічний опис робіт подається
у повній формі (Бюлетень ВАК України. - 2009. - №5 та 2010. - №3).

Наприклад: [5, с. 40], де «5» - номер джерела за списком використаних
джерел і літератури, «40» - сторінка джерела, на яке посилається автор.
Посилання на кілька джерел одночасно оформлюються наступним чином:
[2; 5; 8] або [2, с. 17; 5, с. 50; 8, с. 117]. Посилання на архівні джерела: [12,
арк.115, 148 зв.].

Матеріали, подані до Редакції, проходять незалежне рецензування, за
підсумками якого вони можуть бути рекомендовані до друку, направлені на
доопрацювання або відхилені.

Матеріали, виконані з порушенням цих правил, не розглядаються і не
повертаються авторам.
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