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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
19-20 травня 2017 р. на базі Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського відбудеться

Міжнародна наукова конференція
«Україна і Польща: історичне сусідство».
Напрями роботи:
І день (19 травня 2017 р.)
- Історіографія, джерела, методологія
- Традиції українсько-польської співпраці
- Культурні взаємовпливи: здобутки, проблеми, перспективи
- Побутова культура і практика повсякдення сусідів
- Видатні персоналії українсько-польської історії
- Політичні та економічні аспекти українсько-польських взаємин
- Подільські сюжети історичного минулого
ІІ день (20 травня 2017 р.) круглий стіл: «Книга як історичне джерело»
Вимоги до оформлення статей:
- матеріали подаються українською мовою обсягом 4-8 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4;
- розмір шрифту 14, Times New Roman, через 1 міжрядковий інтервал (текстовий редактор WORD 6-7, у форматі RTF);
- поля зліва, зверху, знизу та справа – 20 мм; абзац – 5 мм (в автоматичному режимі);
- ініціали та прізвище автора друкується зверху справа курсивом; нижче через 1,5 інтервала посередині симетрично до тексту –
назва статті друкованими літерами; після цього через 2 інтервали – основний текст; у кінці через 2 інтервали симетрично до
тексту заголовок «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА»; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 10 підряд,
виділяючи кожну позицію крапкою з комою; посилання на літературу виконуються за зразком у ручному режимі;
Матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору без розгляду. Остаточний висновок щодо публікації
схвалює редакційна колегія.
Термін подання матеріалів до 1 травня 2017 р.
Матеріали подавати на ім’я Войнаровського Анатолія Володимировича за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32,
Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського.
Контакти: (0432) 26-71-33; e-mail: konf.fiep@ukr.net
Зразок оформлення тексту статті

Юрій Аверченко
ПОЛЬСЬКА ГРОМАДА ВІННИЦІ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
Далі друкується текст через 1 міжрядковий інтервал. Посилання на літературу в тексті позначаються арабськими
літерами за формою1 (в ручному комп’ютерному режимі):
Зразок оформления списку використаних джерел та літератури
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Гончаренко В. Д. Хрестоматія з історія держави та права України. – К., 2000. – С. 218; 2. Дорошенко Д. Історія України. – Нью – Йорк.
1954. – С. 210; 4. Рогожин А.Й. та ін. Історія держави та права України. – К., 2000. – С. 226; 4. Центральний державний архів громадських
об'єднань України (далі - ЦДАГО України). - Ф.1. - Оп.20. - Спр.2960. - Арк.58; 5.Там само. - Арк. 59.60; 6. Історія Української РСР. У восьми
томах, десяти книгах. - К., 1977. - Т.6. - С.148; 7. КПСС о профсоюзах: Сборник материалов. - М., 1967. - С. 448-450; 8. ЦДАГО України. –
Ф.1.- Оп.20. - Спр.4231. - Арк.14; 9. Кульчицький С.В. Участь робітників України у створенні фонду соціалістичної індустріалізації. -К., 1975.
- С. 29; 10. Гнедишева Н.І. Робітниці на новобудовах України (1928-1932 pp.) // Український історичний журнал. - 1970. - № 10. - С.77; 11.
Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі - ЦДАВО України). – Ф.1, - Оп.6. - Спр.1094. - Арк. 124 зв.; 12.
Держархів Вінницької област. – Ф.149. – Оп.1. – Спр.43. – Арк.50; 13. Подільські вісті. – 1921. - 14 березня. 14. Труд в CCCP: Статистический
справочник. - М., 1936. - С.10-11; 15. Центральний державний історичний архів України (Далі - ЦДІА України). - Ф.193. – Оп.2. - Спр.2510. Арк.64-70; 16. Wojna wyzwolencza narodu polskiego w datach 1939-1945. - Warzsawa, 1966. - S. 421-425;

До статті окремим файлом просимо додати відомості про автора
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