Ковельська міська рада
Волинська обласна державна адміністрація
Центр дослідів Волині Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти
Волинський краєзнавчий музей
Ковельський історичний музей
Державний архів Волинської області
Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців
України

проводять в жовтні 2018 року Всеукраїнську наукову історико-краєзнавчу
конференцію «Минуле і сучасне Волині та Полісся.
Ковель і Ковельщина в українській та європейській історії»,
присвячену 27-й річниці незалежності України, 100-й річниці Української
революції та 500-й річниці надання Ковелю Магдебурзького права.
Пропонуються такі напрями роботи конференції:
1. Ковельщина: історія, здобутки і перспективи у цифрах і документах.
2. Стародавня і сучасна історія Ковеля.
3. Магдебурзьке право та традиції місцевого самоврядування в історії
Ковеля та волинських міст.
4. Ковельчани в боротьбі за незалежність України в ХХ – ХХІ століттях.
5. Населення, населені пункти та історичні постаті краю.
6. Соціально-політична та економічна історія краю.
7. Освіта, наука, культура і духовність.
8. З історії розвитку туризму і спорту.
9. Розвиток охорони здоров’я.
10. Природа та екологія Ковельщини.
11. Родина Косачів та її оточення в історії Ковельщини.
12. Історія та культура Ковельщини в пам’ятниках і пам’ятних знаках,
музейних та архівних зібраннях.
13.Загальні питання історичного краєзнавства та краєзнавчої освіти.
Матеріали планується видати до початку конференції.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ЗБІРНИКА
1. До друку приймаються статті, набрані у текстовому редакторі Microsoft Word
for Windows.

2. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 кеглів, міжрядковий
інтервал – 1,5. Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи
робляться автоматично без використання пробілів і табуляції. Обсяг
друкованого тексту – до 12 сторінок книжкової орієнтації формату A4.
3. Текст статті записується в окремий файл, який підписується прізвищем автора
(наприклад – Дмитренко.doc). В окремому текстовому файлі подається
список та назви ілюстрацій і підписується прізвищем автора (наприклад –
Дмитренко_спис_рис.doc). Ілюстрації записуються в окремі підписані файли
(наприклад – Рис_1) і розміщуються в спільній папці, що підписана прізвищем
автора (наприклад – Дмитренко_рис). Посилання на додані ілюстрації у
тексті обов’язкові!
4. Географічні назви подаються за офіційно прийнятою транскрипцією.
5. Посилання в тексті на джерела та літературу обов’язкові (!) і подаються в
квадратних дужках за таким зразком: [7, с. 123], [18, s. 55] або [9, c. 44, рис. 2].
Якщо посилання йде на декілька позицій, тоді [7; 15; 36]. Якщо на архівні
джерела, тоді [22, арк. 168, 177 зв.].
6. В кінці статті обов’язковим є список використаних джерел та літератури, що
оформляється під заголовком Джерела та література в алфавітному порядку
за вимогами державних стандартів.
7. Автори подають про себе такі відомості:
• Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);
• Науковий ступінь, учене звання;
• Місце роботи, посада;
• Адреса для листування, телефон (роб., моб.), електронна пошта.
Оформлення поданих до статті ілюстрацій.
1. Ілюстрації записані окремими файлами мають бути подані у форматі JPEG або
TIFF, роздільною здатністю не менше 300 dpi.
2. Усі ілюстрації позначаються: Рис. і номер ілюстрації (наприклад – Рис_1) і
розміщуються у спільній папці, підписаній прізвищем автора (Див. вище).
3. Нумерація ілюстрацій подається наскрізною і послідовною, без пропусків та
повторень згідно зі списком ілюстрацій.
4. Увага! Ілюстрації взяті з Інтернету з водяними знаками, поганої якості і
невідповідною роздільною здатністю до збірника не приймаються.
Деталі проведення конференції (точна дата, година, місце) будуть
повідомленні авторам після завершення прийому матеріалів у вигляді
Запрошення. Учасники конференції, що особисто взяли участь у роботі
конференції отримують науковий збірник матеріалів. Транспортні витрати та

проживання учасників конференцій – за рахунок учасників та відряджуючих
організацій.
За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо, відповідальним
є автор. Редколегія залишає за собою право відбору доповідей для включення
до програми та збірника матеріалів конференції.
Матеріали приймаються до 10 вересня 2018 р. за поштовою адресою:
Ковельська міська рада, оргкомітет конференції, i_prokopiv@ukr.net,
Прокопів Ігор Ярославович, 0503388778
45000, м.Ковель, вул.Олени Пчілки, 11 Комунальний заклад
"Ковельський історичний музей"

Волинський краєзнавчий музей, 43005, м. Луцьк, вул. Шопена, 20,
anatoliysylyuk@ukr.net, Силюк Анатолій Михайлович, 0977914725.
Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України,
Бондаренко Геннадій Васильович, 0978983706.

