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Інформаційний лист-запрошення 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 
 

«Поділля у 1793–1917 рр.» 
 

яка відбудеться 19 квітня 2019 р. на базі  

Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника 
 

Напрямки роботи конференції: 

1. Демографічні та етнічно-соціальні процеси на Поділлі 

2. Церковно-релігійне життя регіону 

3. Економічний розвиток Поділля. Торгівля. Промисловість 

4. Культурно-освітній розвиток Подільської губернії 

5. Органи влади та самоврядування. Політичний розвиток регіону. Процес інкорпорації 

Поділля до складу Російської імперії 

6. Повсякдення подолян. Ментальність. Розвиток національної свідомості  

7. Медицина та охорона здоров’я на Поділлі 

8. Військова присутність на Поділлі  

Мови конференції: українська, польська, англійська. 
 

Публікація матеріалів: 

Матеріали конференції будь включені до збірника «Наукових праць Кам’янець-Подільського 

державного історичного музею-заповідника». 
 

Основні дати: 
 

 → Прийом матеріалів та заявок – до 1 квітня 2019 р. !!! 
 

Організаційні питання 

Роб. тел.(03849) 2-82-95 

E-mail: archeology_kpdimz@ukr.net  

Сайт музею: muzeum.in.ua 

096 95-93-400 (Майор Ростислав Іванович) 
067 52-80-157 (Йолтуховський Руслан Володимирович) 
098 88-39-857 (Старенький Ігор Олександрович) 

Адреса: 

32300, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський державний 

історичний музей-заповідник, вул. Іоанно-Предтеченська, 2 
 

Проїзд та проживання за рахунок відряджуючої сторони. 

Організатори надають консультації з питань проживання на час конференції. 
 

Вимоги до матеріалів: 

- публікації приймаються українською, польською та англійською мовами; 

- матеріали подаються в електронному вигляді на скриньку archeology_kpdimz@ukr.net; 

- ілюстрації подаються у форматі JPEG роздільною здатністю не менше 300 dpi (не більше 5-ти 

малюнків або схем); 

- до ілюстрацій подаються посилання в тексті та підписи окремим списком; 

- розмір статті – основний текст до 24 сторінок; 

- текстовий формат – Times New Roman; 

- розмір шрифту (кегль) – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1,25; вирівнювання – 

по ширині; 



- розміри полів: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм; 

- у тексті використовується дефіс „-“ без пробілів (пропусків), й тире „–“ з пробілами 

(пропусками); 

- до статті повинна додаватися анотація та ключові слова, обсягом до 500 знаків; 

- Посилання на літературу та джерела посторінкові. 

!- Матеріали, які не відповідають вимогам, розглядатися не будуть. 

!- Автор статті несе відповідальність за грамотність, правильність та достовірність поданого 

матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них.  

!- Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалу. 

!- Матеріали не рецензуються. 

!- При заочній участі надсилається тільки pdf варіант збірника. 
 

Зразок оформлення матеріалів: 

П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада, 

 (вказується за наявності) 

НАЗВА СТАТТІ 

Ключові слова: 5-8 слів; 

Анотація: до 500 знаків; 

Текст статті 

Список скорочень 

Окремим файлом надається список підписів до ілюстрацій та власне ілюстрації. 
 

ЗАЯВКА на участь у конференції: 

Заповнення всіх пунктів є обов’язковим 

1. Ім’я, по-батькові, прізвище,  
 

2. Науковий ступінь, вчене звання 

 

3. Назва статті 
 

4. Місце роботи, посада 
   (вказується за наявності) 

 

5. Службова адреса  
    (для запрошень, листів) 

 

6. Контакти (населений пункт, моб. 

телефон, е-mail) 

 

7. Форма участі (очна, заочна)  

 


