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“ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ. 

НАУКОВІ СТУДІЇ ПАМ’ЯТІ НІНЕЛЬ БОКІЙ” 

 

25 – 26 жовтня 2017 року 

 

Напрямки роботи конференції: 

 

 Теоретичні засади історичної регіоналістики; 

 Регіональна історія та археологія; 

 Історія населених пунктів; 

 Історична персоналістика; 

 Етнологія та етнографія; 

 Усна історія; 

 Історія виробництва, науки і техніки. 

 

Конференція відбудеться на базі Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка: 

25 006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1. 
 

Матеріали конференції будуть опубліковані окремим збірником 
 

Рукописи досліджень оргкомітет конференції приймає в електронному 

вигляді до 1 жовтня 2017 року  
 

Адреса оргкомітету конференції: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка, кафедра історії України (ауд. 21). 
 

Контактні телефони:095 501 71 80, 097 552 80 84, 068 343 54 98. 
 

Електронна адреса: kozyrir@gmail.com 
 

Оргкомітет 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ 
 

 

Загальні вимоги: 

 

 

Наукові статті, відповідно до постанови Президії вищої атестаційної комісії України 

№ 705/1 від 15 січня 2003 року “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до 

переліку ВАК України”, мають містити наступні елементи: 

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; 

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор; 

• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена 

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: 

 

 

1. Статті приймаються в електронному варіанті, написані українською, російською та 

англійською мовами, обсягом до 0,5 д. а. (до 12 сторінок). 

2. Формат аркуша А 4, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5, абзац 1,25, текстовий 

редактор Microsoft Word, поля: ліве 30 мм, праве, верхнє та нижнє 20 мм. 

3. Рукопис повинен мати такі елементи: 

• основний текст статті; 

• відомості про автора; 

• анотація українською та російською мовами з ключовими словами; 

• розширена анотація англійською мовою з ключовими словами; 

• транслітерація списку джерел та літератури; 

• відомості про автора англійською мовою. 

Основний текст статті складається з таких структурних елементів і в такій послідовності: 

• УДК (зверху зліва, жирно); 

• ініціали та прізвище автора (по центру, жирно); 

• установа, яку представляє автор (по центру, курсивом, нежирно); 

• назва статті (по центру, великими літерами, жирно); 

• анотація українською мовою (текст анотації – три-п’ять речень (до 500 знаків), за 

всією шириною, нежирно, 12-м шрифтом); 

• ключові слова українською мовою (5 – 6 термінів, нежирно, “Ключові слова:” 

курсивом жирно, 12-й шрифт); 

• текст статті (за всією шириною); 

• посилання внутрішньотекстові, у квадратних дужках: [7, с. 11], де 7 – номер джерела 

за списком, 11 – сторінка [10, арк. 61 зв.]; посилання на декілька джерел одночасно 

подаються таким чином: [1; 9; 21] або [2, с. 36; 9, с. 43; 15, с.371]; посилання на 

архівні джерела – [4, арк. 39] або [5, арк. 53 зв.]. 

• список використаних джерел та літератури подається наприкінці статті (ДЖЕРЕЛА 

ТА ЛІТЕРАТУРА – по центру, жирно, 12-м шрифтом; бібліографічні позиції – за 

всією шириною, 12-м шрифтом, інтервал 1, за алфавітом, при формуванні списку не 

застосовувати функцію автоматичного нумерованого списку). 



Приклади оформлення джерел та літератури: 

Козир І. А. Локалізація місця битви на Синіх Водах 1362 р. у світлі нових джерел / 

І. А. Козир, О. В. Чорний // Український історичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 11 – 

27. 

Метрическая книга Елисаветградского корпусного собора за 1836 – 1839 гг. – 

Державний архів Кіровоградської області (далі – ДАКО). – Ф. 160. – Оп. 1. – 

Од. зб. 7. – 193 арк. 

Пивовар А. В. Поселення Херсонської губернії за повітовими алфавітами 1856 року / 

А. В. Пивовар. – К.: Академперіодика, 2009. – 92 с. 

Подмазо А. Шефы и командиры регулярных полков русской армии [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.museum.ru/1812/Library/Podmazo/index.html. – 

Дата доступу: 16. 12. 2015 р. 

Полевой Б. Полтавская битва / Правда. – 1943. – 24 сентября. – С. 3. 

Приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 30 277 о переименовании 

Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов [16 октября 1943 г.] / 

Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК: Документы и материалы. 1943 

год. – М.: ТЕРРА, 1999. – Т. 16 (5 – 3). – С. 225. 

Розанов Г. Хронологико-историческое описание церквей епархии Херсонской и 

Таврической / Г. Розанов // Записки Одесского общества истории и древностей. – 

Одесса, 1848. – Т. ІІ. – С. 140 – 211. 

4. Відомості про автора, що включають прізвище, ім’я та по батькові автора, місце 

роботи, посаду, науковий ступінь, учене звання, контактний телефон, e-mail. Контактний 

телефон та e-mail потрібні для спілкування редколегії з автором рукопису. 

5. Анотація російською мовою включає ініціали та прізвище автора, назву статті, ключові 

слова. Російськомовна анотація за обсягом має бути такою ж, як і анотація українською 

мовою. 

6. Розширена анотація англійською мовою включає ініціали та прізвище автора, назву 

статті, ключові слова. Загальний обсяг – 900-1500 знаків із пробілами. 

7. Транслітерація списку використаних джерел та літератури (REFERENCES – по 

центру, жирно, 12-м шрифтом; транслітеровані бібліографічні позиції зі збереженням 

нумерації – за всією шириною, 12-м шрифтом, інтервал 1). 

8. Відомості про автора (About the author) англійською мовою (за всією шириною, 12-м 

шрифтом, інтервал 1). 

9. Матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, до друку не приймаються та 

не повертаються. 
 

Аспіранти, магістри та студенти надають роздрукований варіант статті з візою 

наукового керівника. 
 

Автори поданих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність 

наведених фактів, цитат та ін. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти 

матеріали, що не відповідають вимогам. Статті, відхилені редакційною колегією, 

можуть бути прийняті до друку після доопрацювання. 
 

Оргвнесок для друку матеріалів конференції – 150 грн. Проживання – за рахунок 

приймаючої сторони, проїзд та харчування – за рахунок учасників. 
 

Адреса оргкомітету конференції: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка, кафедра історії України (ауд. 21). 
 

Контактні телефони:095 501 71 80, 097 552 80 84, 068 343 54 98. 
 

Електронна адреса: kozyrir@gmail.com 


