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Український Університет, Український Історичний Клуб
міста Москви в епоху функціонування в Москві під керівництвом
засноновика доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України, академіка МАНЄ – Віктора Ідзьо

Вступ
Згідно з статистичними даними, українців у РФ у 2017 році є менше 1 млн. Це власне ті українці, які не
побоялись сучасної російської влади через зухвалу та підступну війну Росії проти України, окупацію Криму та
сходу України, внаслідок якої за 2014 по 2016 рік “Путінська РФ” знищувала в Москві все українське…
Так в 2015 році знищена Українська Бібліотека, в 2016 році українцям РФ знищено всі українські наукові,
освітні та культурні інститути. Антиукраїнські акції навколо роботи Української бібліотеки в Москві, заборона,
національної культурної автономії українців в Росії, заборона і ліквідація Об’єднання українців Росії, цькування
терор та дескридитація Українського Історичного Клубу міста Москви, обмеження діяльності та нефінансування
Українського державного університету в Москві(УУМ) демонструють лише крихту тих проблем з якими щоденно
стикаються сьогодні українці в Москві та Росії…
Факти говорять, що “Путінська Росія” об’явивши війну Україні, оголосила українцям справжній терор та
тероризм в якому українці в РФ у 2014-2016 роках опинилися сам на сам з проявами українофобії,
великодержавного шовінізму та небажанням задоволення російською владою національних, освітніх, наукових та
культруно-релігійних портеб, що й спричинило і буде в подальшому спричиняти українців до переселення в
Україну…
Ситуація в якій опинилися українці в РФ у 2014-2016 роках, неоголошена війна РФ Україні, окупація Криму та
сходу України, засвідчує про кабальні умови проживання українців у РФ в якій є відсутність права на українську
національну культуру, освіту, науку, християнську культуру, участь в бізнесі та політиці…
За обставин терору та тероризму Путінської РФ над українцями, з 2017 року припиняє вихід Науковий Вісник
Українського Університету міста Москви(УУМ), отже ХХІ том за 2016 рік - був останній…
І хоча Український державний університет міста Москви залишився юридично незнищеним, однак внаслідок
терору та тероризму, гібридної війни Путінської РФ з Україною в 2014-2016 роках, окупацією Криму та війни на
сході України, УУМ і Науковий Вісник УУМ в 2016 році згорнув свою діяльність в Москві та в РФ і всю свою
науково-видавничу справу, опублікування наукових праць з проблем української діаспори в Росії, українськоросійських відносин, за угодою, передає з 2017 року, науковому журналу «Українознавець» до кращих часів…
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Пам’ятка авторові
* Стаття повинна відповідати тематиці журналу і сучасному стану науки, бути літературно
опрацьованою.
*Автор статті відповідає за достовірність і вірогідність викладеного матеріалу, за правильне
цитування джерел і коректне посилання на них.
* У статті повинні бути присутні такі необхідні елементи; постановка проблеми та її зв’язок із
науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблеми;
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання
мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження; висновки і перспективи
подальших розвідок у цьому напрямку.
* Структура статті:
>
УДК;
>
прізвище та ім’я автора;
>
назва статті;
>
текст статті,
>
список використаних джерел,
>
резюме російською й англійською мовами (обсягом до 7 рядків) у такій послідовності:
ім’я та прізвище автора, назва статті, текст анотації.
Обсяг статті – 9-12 сторінок комп’ютерного набору.
* Текст статті друкується в одному примірнику українською мовою на білому папері формату А4 кеглем
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мм (29 рядків, 60-65 знаків у рядку). Не допускається друкування будь-якої частини тексту меншим
інтервалом.
* У тексті статті посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається
порядковий номер і сторінка цитованого джерела.
*Список використаних джерел складається в алфавітному порядку за вимогами Держстандарту.
*Сторінки статті нумеруються за порядком, без пропусків i буквених позначень. Автор підписується на
звороті останньої сторінки, чим підтверджує, що дати ; цитати, фактичні дані, бібліографія звірені, а стаття
готова до видання.
*Ілюстрації та таблиці входять до загального обсягу статті. Загальна кількість ілюстративного матеріалу
– таблиць, схем, малюнків – у статті не повинна перевищувати п’яти. Таблиці виконуються згідно з
вимогами Держстандарту і розмішуються в тексті статті.
* Разом із роздруком статті необхідно надіслати дискету, в якій файл статті (у двох копіях) запиcується в
редакторі Microsoft Word 97, шрифт – Times New Rornan, розмір шрифту –14, міжрядковий інтервал – 1,5.
Схеми та діаграми виконуються в редакторі Word.
*До статті додаються такі супроводжувальні документи:
> рецензія доктора або кандидата історичних чи філологічних наук відповідно до напряму статті,
> повідомлення про автора (прізвище, ім’я, по батькові, посада, спеціальність, науковий ступінь, вчене
звання, місце роботи (повна назва навчального закладу, установи), поштова адреса з індексом, службовий і
домашній телефони) та кількість замовлених примірників журналу.
*Редколегія журналу залишає за собою право подавати рукописи на зовнішнє рецензування. Рукописи не
повертаються.
*Редакція зобов’язується кожному автору за плату, надіслати один примірник журналу.
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