
І МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЧЕМПІОНАТ КРАЇН ЄВРОПИ, АЗІЇ ТА АФРИКИ 

 

ПРАВИЛА 
1.  Міжнародні наукові змагання розпочинаються 1 лютого та тривають до 28 лютого 

2023 року 
2. До 31 березня оголошуються результати та нагороджуються переможці. 
3. У Міжнародних наукових змаганнях беруть участь науковці та викладачі різних країн. 

Змагання можуть проходити як в дистанційному, так і очному форматі. 
4. Кожен із них подає Заявку та проходить реєстрацію. 
5. До початку Міжнародних наукових змагань їх учасники подають свої наукові статті IHBI. 

Вони можуть бути, як вже опублікованими раніше в наукових виданнях, так і абсолютно 

новими. 
6.  Статті можуть бути як за індивідуальним авторством, так і в складі до 5 авторів. Тоді автори 

реєструються для участі у командному заліку. В командному заліку всі автори 

повинні обов’язково представляти одну країну та бажано одну інституцію. 
7. Судді-експерти оцінюють статті, виставляють їм бали та визначають переможців у кожній 

з наук (1, 2, 3 місце). Критеріями оцінки статей виступають наукова значимість та новизна, 

достовірність отриманих результатів. 
8. За допомогою технології GLOBES із застосуванням штучного інтелекту в процесі та після 

завершення конкурсу будуть вирахувані результати та оголошено переможців Міжнародних 

наукових змагань у різних науках. 
9. За виявлені факти плагіату та застосування програм типу “Корчувальник” відбувається 

автоматичне обнуління рейтингу учасника та його університету та їх дискваліфікація. 
10. Плагіатом не вважається досить спірне поняття “самоплагіату” учасника. 
11. Результати наукових змагань буде використано для Міжнародних рейтингів університетів. 
12. Статті будуть опубліковані та розміщені в міжнародних наукометричних базах, 

зокрема, Web of Science та Scopus. 
 
ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ 
 
На титульній сторінці розміщується наступна інформація 

 Назва Міжнародних наукових змагань, Учасником яких Ви виступаєте 
 Країна, яку Ви представляєте 
 Університет або інша інституція, яку Ви представляєте 
 Галузь науки або науковий напрямок представленої статті 
 Назва статті 
 Прізвище, Ім’я По-Батькові Учасників рідною мовою та англійською 
 Адреса електронної пошти Учасника Змагань або Команди 
 Дата і рік подачі статті 

Мова 
Ви можете подати свій рукопис у вигляді одного файлу у форматі Word. Кращі шрифти: Arial 

або Times New Roman. Кегль 12. Полуторний інтервал. 
Статті приймаються англійською, німецькою, іспанською, турецькою, польською, 

болгарською, російською та українською мовами. 
Розмір статті 
Нормальний розмір статті повинен бути до 5000 слів, проте статті довші за 5000 слів 

прийматимутися в окремих випадках, якщо тема статті потребує такого розміру. 
Посилання на літературу 
Під час подання роботи відсутні суворі вимоги до формату посилань. Можливе використання 

будь-якого стилю або формату посилань за умови, що забезпечується однаковість. Повинні 

бути вказані ім'я/імена автора (ів), назви журналів/книг, назви розділів/статей, рік 

опублікування, номер тома/книги, розділи та сторінки. Вітається використання DOI. 
Вимоги до форматування 



У нас відсутні суворі вимоги до форматування, але всі статті повинні містити суттєві елементи, 

необхідні для їх обробки, наприклад, анотація, ключові слова, вступ, засоби та методи, 

результати, висновки, графічне оформлення та таблиці з підписами. 
Нумерація сторінок 
Просимо переконатися, що сторінки вашої роботи послідовно пронумеровані. 
Електронне графічне оздоблення 
• Переконайтеся, що у оригінальному графічному оформленні використовується однакове 

оформлення тексту та однакові розміри. 
• Пронумеруйте ілюстрації відповідно до порядку їх розташування у тексті. 
• Використовуйте логічний спосіб надання найменувань вашим файлам з елементами 

графічного оформлення. 
Назва статті 
Коротка та інформативна. При можливості уникайте використання формул та абревіатур. 
Анотація 
Потрібна коротка та фактографічна анотація. Вона має містити короткий виклад цілей 

дослідження, основних результатів та висновків. 
Ключові слова 
Просимо Вас вказати не більше 6 ключових слів. 
 
Координатор і офіційний представник IHBI в Україні, професор, доктор історичних наук 
Недужко Юрій Вікторович    
моб. (066)84-97-595 
 

tel:+380668497595

