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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Першої Чернівецької наукової історикокраєзнавчої конференції, присвяченій 100-річчю Української революції 1917–1921 рр., яка
відбудеться 6 жовтня 2017 року в смт Чернівці Вінницької області.
Тематичні напрями роботи конференції:
- Джерела та наукові дослідження з історії Чернівеччини;
- Археологія та давня історія регіону;
- Проблеми регіону доби середньовіччя та нового часу;
- Новітній період в історії Чернівеччини;
- Події 1917–1921 рр. на теренах краю;
- Визначні діячі та особистості в історії Чернівеччини;
- Культура, освіта, релігійне життя регіону;
- Природа та топоніміка краю.
Оргкомітет приймає наукові доповіді обсягом до 10 сторінок формату А4.
Вимоги до оформлення матеріалів:
Ініціали та прізвище автора (авторів)
НАЗВА СТАТТІ
Анотація (українською мовою, 3–4 речення)
Ключові слова (до 5–6 слів)
Текст статті (стиль «звичайний», формат Word, Times New Roman, шрифт 14, міжрядковий
інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25, вирівнювання – по ширині, розмір лівого, правого,
верхнього та нижнього полів 20 мм). Посилання на джерела та літературу подаються в квадратних
дужках [1], [2, с. 3], [4, арк. 5], [6; 7].
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
(стиль «звичайний», формат Word, шрифт 12, міжрядковий інтервал – 1).
Бібліографічний опис джерел та літератури подається відповідно до вимог ДТСУ в порядку
згадування в тексті.
На окремому аркуші подається інформація про автора(ів): прізвище, ім'я та по батькові,
відомості про місце роботи чи навчання, посаду, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса,
e-mail і номер телефону.
Автор (автори) статей несуть відповідальність за правильність та достовірність поданого
матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них.
Термін подання матеріалів – до 1 серпня 2017 року.
Матеріали просимо надсилати не пізніше вказаного терміну на ім’я Войнаровського А.В. за
адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, Вінницький педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського або на e-mail: cherniv_konf@ukr.net
Контактні особи:
Войнаровський Анатолій Володимирович (тел. 067 5961548)
Черняк Василь Васильович (тел. 0967524730)
ОРГКОМІТЕТ

