ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Журнал “Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського. Серія: Історія” входить до переліку фахових видань, у яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України №528 від 12.05.2015 р.).
Журнал індексується в Index Copernicus та Google Scholar.
Редакційна колегія запрошує Вас взяти участь у формуванні 27 випуску “Наукових записок...”.
До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів,
здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.
Редакційна колегія журналу та незалежні рецензенти, до складу яких входять провідні українські, білоруські та
польські вчені, здійснюють внутрішнє та зовнішнє рецензування усіх статей та приймають остаточне рішення щодо їх
публікації. Редколегія залишає за собою право на редагування та скорочення статей. За достовірність фактів,
статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з
дозволу автора і редакції.
ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ:
Загальні вимоги:
Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1
від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі
необхідні елементи:
– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано р озв’язання даної проблеми і на які спирається
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Технічні вимоги:
- Наукові статті повинні включати: УДК (друкується зверху зліва звичайним шрифтом); через 1 інтервал посередині
напівжирним курсивом друкуються ім’я та прізвище автора; в наступній стрічці звичайним шрифтом вказуються
навчальний заклад чи наукова установа, в якій працює автор; науковий ступінь та вчене звання (в разі відсутності –
посада), країна (в дужках); через 1 інтервал по центру – назва статті напівжирними літерами; через 2 інтервали
симетрично до тексту звичайним курсивом – анотація (не менше 500 знаків) і ключові слова українською мовою (6-10
слів); після цього через 2 інтервали – основний текст; в кінці статті через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок
“ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА”, формування списку здійснюється в ручному режимі у стовпчик; через 2 інтервали
анотація (не менше 500 знаків) та ключові слова російською мовами (6-10 слів). Після цього подається реферативний
огляд статті, що включає в себе: англійську анотацію (не менше 1800 знаків) з ключовими словами (6-10 слів) та
транслітерацію списку використаних джерел та літератури. В анотаціях вказуються ім’я та прізвище автора, а також
назва статті;
- обсяг авторських рукописів: статті – 8-12 сторінок; рецензії – до 4 сторінок;
- формат аркуша А4; усі поля 2 см; шрифт Times New Roman, розмір шрифту -14 кеглів, стиль “нормальний”
(“звичайний”); міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см (в автоматичному режимі); текст друкувати без
переносів;
- посилання на джерела та літературу в тексті подаються за таким зразком:[6, с. 12], де 6– номер джерела за списком
використаних джерел, 12 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або
[2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк. 258, 231зв]. В дужках ставляться нерозривні
пробіли (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з
використанням символу * як знаку виноски;
- список використаних джерел «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА» подається наприкінці статті (розмір шрифту – 14, через 1
інтервал) в алфавітному порядку відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015). Слова «там само», «там
же» - не використовуються. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково містити прізвище та ініціали авторів, назви
їхніх праць, місто (повністю) та рік видання, видавництво, кількість сторінок видання. При формуванні списку не
застосовується функція автоматичного нумерованого списку;
- Обов’язкове розрізнення знаків тире (–) і дефіс (-), використання лапок такого формату – «» («текст»); скорочення на
зразок т. п., т. д., ініціали при прізвищах (напр., І.І. Іванов), указівки на сторінки (с. 34), назви населених пунктів
(м. Київ), рр. – роки, перед квадратними чи круглими дужками, а також в них – друкувати через нерозривний відступ
(одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані
знаки»; гіперпосилання вилучати із списку літератури.
- Згідно нових правил, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні подавати с писок
літератури у двох варіантах: один – мовою оригіналу, а також окремим блоком той же список літератури (References) в
романському алфавіті (harvard reference system), повторяючи в ньому в тому ж порядку всі позиції літератури, незалежно
від того, чи є серед них іноземні.
Онлайн-конвертер з української мови для транслітерації: http://translit.kh.ua/?passport
Онлайн-конвертер з російської мови для транслітерації: http://english-letter.ru/Sistema_transliterazii.html
Матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору без розгляду.
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Архітектура батуринських урядових будівель ХVІІІ ст.
Анотація. У статті досліджується розвиток цивільної архітектури України-Гетьманщини на прикладі
архітектури батуринських урядових будівель ХVIII ст., особливості їх розташування та побудови; встановлено розміри
адміністративних споруд, охарактеризовано систему опалення та інтер’єр, досліджено допоміжні господарські та
особливі будівлі, проаналізовано будівельні матеріали використані для спорудження адмінустанов, а також окреслено
перспективи подальшого дослідження проблеми.
Ключові слова: Батурин, архітектура, урядові будівлі, земський суд, сотенна канцелярія, будівельні матеріали.
Далі друкується текст через 1,5 міжрядковий інтервал. Посилання на літературу в тексті позначаються
арабськими літерами за формою [2, с. 154].
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Архитектура батуринских правительственных строений ХVІІІ в.
Аннотация. В статье исследуется развитие гражданской архитектуры Украины-Гетманщины на примере
архитектуры батуринских правительственных зданий XVIII в., особенности их расположения и построения;
установлены размеры административных зданий, охарактеризирована система отопления и интерьер, исследованы
вспомогательные хозяйственные и особые здания, проанализированы строительные материалы использованы для
сооружения админучреждений, также намечены перспективы дальнейшего исследования проблемы.
Ключевые слова: Батурин, архитектура, правительственные здания, земский суд, сотенная канцелярия,
строительные материалы.
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Architecture of baturyn government buildings of ХVІІІ century
The article examines the development of civil architecture in Ukraine -Hetmanate on the example of Baturyn architecture
government buildings of the eighteenth century, featuers of its location and constructi on. At Hetmanate period there was extensive
construction of buildings of different functional types, including civil or administrative buildings, which eventually played an
increasing role compositional central city squares. In XVIII century there was mark ed by the fact that along with the construction
of them local landmarks – churches and bell towers, massively built office buildings, city councils, town halls, shelves and
Centesimal Office of the Courts. Of that time massive urban development was mainly manor, wooden, onestory, with a
predominance popular types of housing. The best examples of wooden construction were in those places where rampant carpentry
and had their masters. As Ukrainian wooden building played an important role style, there were two: classic andi llusional.
Urban wooden building arose under the influence of social and economic relations, so the building was different from
agriculture. General location plan and external forms of urban homes had the most features masonry construction of the
Renaissance. In Ukraine in XVII-XIX centuries. widely used construction method foursquare log cabins – cage.
Certainly interesting for researchers is building of Baturyn centesimal office. Scientists believe that it was similar to
Chernihiv centesimal office and belonged to the category of buildings, which were divided into five chambers: porch, hallway,
office, and prysudstvenna prison. But Baturyn prison facilities were separate, and in the office, which was to be a prison - was a
place reserved for the archive. In terms of building Baturyn centesimal office – square, divided into three parts: in the center of
the hall, the left and right wing cross fingering is divided in two partitions each. It was heated by twostoves that were probably
covered with tiles, like the vast majority of contemporary stoves in gross and government buildings. This study established the
administrative structures described heating and interior, studied business and special auxiliary buildings, analyzes building
materials used to construct adminustanov and outlines the prospects for further study of the problem.
Keywords: Baturyn, architecture, government buildings, district court, squadron office, building materials.
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2) інформацію про автора: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, посада,
місце роботи, поштова адреса, e-mail та контактний телефон;
3) відскановану квитанцію про оплату публікації;
4) відскановану рецензію-рекомендацію наукового керівника, завірену печаткою установи, де
він працює (для аспірантів і дослідників, які не мають наукового ступеня).
Приклад підпису файлів: Марков_стаття.doc; Марков_інформація.doc; Марков_квитанція.pdf. (або JPEG);
Марков_рецензія.doc.
Електрона адреса: naukzapVDPU@meta.ua
Публікація статті в збірнику передбачає автоматичну згоду автора на р озміщення її електронного варіанта в
наукометричних та наукових базах, ресурсах відкритого доступу, у мережі Інтернет.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Редакція Наукових записок ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія.
вул. К.Острозького, 32, корп.3, каб. 320.
м. Вінниця, Україна, 21001.
Телефон: 0432 26-71-33.
http://www. naukzapvdpu.esy.es – сайт журналу, який містить: загальні відомості про журнал, вимоги до оформлення
статей, архів номерів та контактну інформацію.
http://www.vspu.edu.ua – сайт університету, де в рубриці «Оголошення» знаходиться інформаційний лист, а в рубриці
«Наукова робота» – архіви номерів журналу.
naukzapVDPU@meta.ua – електронна адреса журналу для відправлення матеріалів.
Контактні телефони:
067 417-26-06 (Мельничук Олег Анатолійович – головний редактор).
067 596-15-48 (Войнаровський Анатолій Володимирович – відповідальний секретар).

