
 

 

IV Міжнародна міждисциплінарна заочна конференція 
«Народне мистецтво ХХІ століття: актуальні напрямки досліджень» 

1 

 
UDC 
 

TITLE 
 

Name and SURNAME of author (authors) 
scientific degree, academic rank 

position and work place (without abbreviations) 
e-mail 

 
Abstract (up to 100 words in italics) 
Keywords (5—7 words in italics) 
 
Editorial note: Volume minimum 2, maximum 4 pages А5 format (according to 

template). The abstract should be preparing in Ukrainian or English in Word for 
Windows editor, the font Times New Roman, the square — 10, the line spacing — 1, 
width alignment. In the text should be using symbols based on the model: inverted 
commas («…»), long dash (—). Callouts are not allowed. You can add up to 2 
illustrations (tables, graphs, diagrams) with signatures to them (width alignment). 

 
Article structure: 
INTRODUCTION 
RESULTS 
CONCLUSION 
REFERECES 3—5 positions. The sources in Reference list should be 

numbered consecutively in the order cited them in the text (not in alphabetical order). 
References to sources in the text should be given by the following example: [2, p. 34], 
where the 2 is the number of source in the References list and 34 is the page. 
Examples of designing references to literary sources: http://nz.lviv.ua/en/for-authors/ 
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УДК 
 

НАЗВА 
 

Ім’я та ПРІЗВИЩЕ автора (авторів) 
науковий ступінь, вчене звання 

посада і місце роботи (без скорочень) 
e-mail 

 
Анотація (до 100 слів курсивом) 
Ключові слова (5—7 слів курсивом) 
 
Блок англійською мовою 

TITLE 
Name and SURNAME of author (authors) 

Abstract (відповідно до української / according to Ukrainian) 
Keywords (5—7 words) 
 
Редакційна примітка: Обсяг тез: мінімум 2, максимум 4 сторінки формату 

А5 (відповідно до шаблону). Тези подаються українською або англійською у 
редакторі Word, шрифт Times New Roman, кегль — 10, інтервал — 1, 
вирівнювання по ширині. У тексті слід використовувати символи за зразком: 
лапки типу («…»), тире довге (—). Виноски не дозволяються. Можна подати 
максимум 2 ілюстрації (таблиці, графіки, схеми) з підписами до них 
(форматування по центру). 

 
Структура тез: 
ВСТУП 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ВИСНОВКИ 
ЛІТЕРАТУРА 3—5 позицій. Джерела у списку літератури нумерують 

послідовно в порядку їх цитування у тексті (не у алфавітному порядку). 
Посилання на джерела в тексті подають за таким зразком: [2, с. 34], де 2 — 
номер джерела за списком використаних джерел, 34 — сторінка. Приклади 
оформлення покликань на літературні джерела: https://nz.lviv.ua/avtoram/ 
 


