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Інформаційний лист-запрошення №1
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції
Середнє Подністров’я в історії Кам’янеччини
яка відбудеться у жовтні 2019 р.
на базі Китайгородської ОТГ Кам’янець-Подільського району
Робота конференції планується за наступними напрямками:
1) Історіографія, археографія, джерелознавство краю.
2) Давня та середньовічна історія на землях краю.
3) Історичне минуле краю у новий час (до початку Першої світової війни).
4) Подністров’я в роки Першої світової війни та національної революції 1917-1921
років.
5) Історія краю міжвоєнної доби 1921-1941 років та в роки Другої світової війни.
6) Жителі Середнього Подністров’я у революційних подіях сучасності та боротьбі із
зовнішньою агресією.
7) Історія міст і сіл краю.
8) Проблеми мікроісторії та топоніміка краю.
9) Культура, освіта, наука, медицина краю.
10) Постаті краю.
Оргкомітет планує видання збірника наукових статей та матеріалів за результатами
роботи конференції й приймає наукові доповіді обсягом до 10 сторінок формату А-4 в
роздрукованому вигляді та на електронну пошту у вигляді комп’ютерного набору:
- 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;
- посилання на літературу та джерела в квадратних дужках.
- ілюстрації подаються у форматі JPEG роздільною здатністю не менше 300 dpi.
- до ілюстрацій подаються посилання в тексті та підписи окремим списком.

!- 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.
!- Матеріали не рецензуються.
Зразок оформлення матеріалів:
П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада,
(вказується за наявності)
НАЗВА СТАТТІ
Ключові слова: 5-8 слів;
Анотація: 3-4 рядки;
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 (за наявності)
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)
Персональні запрошення на конференцію будуть надіслані учасникам після складання
програми.
Збірник матеріалів планується видати до початку конференції, а тому просимо
до 15 вересня 2019 р. роздрукований та електронний варіант матеріалів та заявку
на участь надсилати за адресою:
32331, Кам’янець-Подільський район, с.Оринин, вул. М.Грушевського, 17;
Підгірному Володимиру Михайловичу;
e-mail: v.pidg@ukr.net;
e-mail: centrpodil@ukr.net (Баженову Л.В.)
Контактні телефони:

096-383-83-49 (Підгірний Володимир Михайлович);
067-476-90-92 (Волоховська Любов Петрівна)

