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Інформаційний лист 

 

Шановні викладачі та студенти вищих навчальних закладів I-II рівня 

акредитації Вінницької області! 

Запрошуємо Вас взяти участь у V науково-практичній краєзнавчій 

викладацько-студентській конференції «Моя Україна: історія та сьогодення», 

яка проходитиме в приміщенні Вінницького технічного коледжу 23 квітня 2019 

року о 10.00 за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 91/2, актова зала.  

У межах конференції будуть працювати наступні секції: 

 Культурно-мистецькі та духовні надбання краю у минулому і сучасності 

України; 

 Археологія, етнографія, топоніміка, історіографія, джерелознавство та 

музеєзнавство рідного краю; 

 Географічні особливості та природа краю в просторі і часі; 

 Видатні особистості в житті й історії рідного краю; 
 Історія мого роду. 

Вимоги до оформлення: 

 - матеріали подаються українською мовою обсягом 3-5 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) та наукового керівника: прізвище, 

ім’я, по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, домашня адреса, 

контактний телефон; 

 - 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. 

Матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору 

без розгляду. 

Термін подання матеріалів до 10 березня 2019 р. 

Матеріали для участі у конференції потрібно до 10 березня 2019 р. надіслати 

на електронну адресу організатора golevatania@meta.ua контактний телефон: 097-

22-87-967 (Голєва Тетяна Володимирівна): 

mailto:golevatania@meta.ua


Робоча мова конференції - українська. 

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів 

учасника конференції (наприклад, Степаненко М.П._Стаття, Степаненко 

М.П._Квитанція).  

Після відправлення матеріалів на вказану адресу автор протягом доби 

отримує відповідне підтвердження про їх отримання від оргкомітету 

конференції. У випадку відсутності такого підтвердження необхідно 

зателефонувати до оргкомітету конференції або надіслати матеріали повторно.  

 

Усі роботи будуть відзначені сертифікатами. 

 

Організаційний внесок 200 грн. Він перераховується на картку 

Приватбанку 4149499103760243 (одержувач – Голєва Тетяна Володимирівна; 

призначення платежу – поповнення рахунку Голєвій Т.В.). В оргвнесок входить 

оплата за друк збірника, редагування текстів, сертифікат, брейк-кава). 

 

 
Зразок оформлення тексту 

А.В. Шевчук 

ВИЗВОЛЕННЯ ВІННИЧЧИНИ ВІД НАЦИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ 

Далі друкується текст через 1,5 міжрядковий інтервал. Посилання на літературу в тексті 

позначаються арабськими літерами за формою [2, с. 154].  

 

Зразок оформлення списку використаних джерел та літератури 
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