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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
26-27 вересня 2019 р. на базі Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського відбудеться

ХХX ВІННИЦЬКА ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВА ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ВІННИЧЧИНА: МИНУЛЕ ТА СЬОГОДЕННЯ»
ПРИСВЯЧЕНА 100-РІЧЧЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Планується робота за напрямками:
- Джерела та історіографія подій Національної революції на теренах краю;
- Видатні особистості у вирі революційних подій;
- Політичні події та військові кампанії на Подільських землях в роки революції;
- Повсякденне життя краю;
- Давня історія краю та археологічні пам’ятки;
- Історія краю в період нового часу;
- Видатні діячі революції з Подільської землі;
- Військові дії на теренах краю в роки революції;
- Розбудова органів самоврядності в роки революції 1917 – 1921 рр.;
- Подільські землі в період УСРР-УРСР;
- Край у сучасний період.
Вимоги до оформлення:
– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів;
– матеріали подаються українською мовою обсягом 4-8 сторінок набраного на комп’ютері тексту
формату А4;
– розмір шрифту 14, Times New Roman, через 1,5 міжрядковий інтервал (текстовий редактор WORD
6-7, у форматі RTF);
– поля зліва, зверху, знизу та справа – 20 мм; абзац – 15 мм (в автоматичному режимі);
– ініціали та прізвище автора друкується зверху справа курсивом; нижче через 1,5 інтервали
посередині симетрично до тексту – назва статті друкованими літерами; після цього через 2 інтервали
– основний текст; в кінці через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок «ДЖЕРЕЛА ТА
ЛІТЕРАТУРА»; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 10 у стовпчик, по
мірі згадування;

– посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [ ] з позначенням порядкового номера
джерела (монографії, статті) і сторінки (аркуша) за зразком: [3, с. 35], [5, арк. 47];
– на окремому аркуші подається інформація про автора(ів): прізвище, ім’я, по-батькові, місце
роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, домашня адреса, контактний телефон;
– матеріали та інформацію про авторів подавати в електронному форматі, а також роздрукованими в
1 примірнику;
– подані матеріали повинні бути добре вичитаними;
– цитування джерел допускається лише українською мовою;
– іноземні джерела і назви книг повинні бути звірені з оригіналами;
– у зв’язку з технічними складнощами БАЖАНО не включати до статей графічних зображень та
великих таблиць;
– анотація українською після назви статі, та англійсько в кінці;
– Матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору без розгляду.

Термін подання матеріалів – до 30 червня 2019 року.
Матеріали подавати і надсилати за адресою: 21001, м. Вінниця, вул. К. Острозького, 32,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут історії,
етнології і права, Войнаровському А.В.
Контактний телефон: 8 (0432) 26-71-33. ЕЛЕКТРОННА
АДРЕСА – konf.fiep@ukr.net

