Додаток
до листа Державного
архіву Кіровоградської області
«____» _______ №_____

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі в обласній науково-практичній
історико-краєзнавчій конференції “Кіровоградщина: історія та сучасність”,
присвяченій 90-річчю утворення Державного архіву Кіровоградської
області та 90-річчю Національної спілки краєзнавців України, яка
відбудеться 08 жовтня 2015 року.
Місце проведення: конференц-зал корпусу № 1 Державного архіву
Кіровоградської області, м. Кіровоград, вул. Академіка Корольова, 3.
Реєстрація учасників з 09.00 год.
Час роботи конференції: 10.00 год. – 16.00 год. (брейк-кава 13.00-13.30)
Матеріали конференції будуть оприлюднені у спеціальному випуску
видання «Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної
України» ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ.
Заявки на участь у конференції просимо надсилати до 01 червня
2015 року (див. додаток 1), матеріали до конференції у вигляді статті за
встановленими вимогами (див. нижче) надаються до 10 червня 2015 року в
електронному варіанті за електронною адресою: dakiro@meta.ua.
З усіх питань (щодо організації роботи конференції, публікації матеріалів
тощо) можна звертатись до секретаря оргкомітету канд. іст. наук Колєчкіна
Вадима Петровича (тел. 050 4204938).
Для висвітлення й обговорення на конференції пропонуються питання:
 Кіровоградщина як предмет досліджень та висвітлення у періодиці
(археографія, історіографія, бібліографія, видавнича справа: діахронічний
і синхронічний зрізи);
 Економічний потенціал Кіровоградщини: історія й сьогодення
(промисловість та інфраструктура, торгівля, сільське господарство,
міжнародні економічні відносини);
 Територія краю як театр воєнних дій (епохи визвольних змагань і
повстань XVI-XVIІІ ст.ст. та російської експансії, ХХ ст., ІІ Світова
війна): проблеми національної пам'яті та незасвоєні уроки;

 Кіровоградщина як історико-культурний феномен (культура, професійні
та аматорське мистецтва);
 Освіта Кіровоградщини: особливості розвитку та становлення;
 Релігійні організації та міжконфесійні стосунки на Кіровоградщині:
історія та сучасність крізь погляд з ХХІ століття;
 Краєзнавство і туризм сучасної Кіровоградщини;
 Краєзнавство в системі патріотичного виховання;
 Видатні постаті рідної землі;
 Топоніміка Кіровоградщини як джерело вивчення рідного краю.
Вимоги до оформлення тексту:
 ім'я та прізвище з вирівнюванням по правому краю;
 назва статті друкується заголовними літерами з вирівнюванням по
центру;
 матеріали набрані на комп'ютері в текстовому редакторі WORD 12 кеглем,
через 1,5 інтервалу (шрифт Times New Roman), 1,25 абзацу;
 всі поля – ліве, праве, нижнє, верхнє – 1,5 см;
 посилання на джерела та літературу подаються у тексті в квадратних
дужках: [1, 27];
 текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки;
 пропуски у наведених цитатах потрібно позначати <...>;
 ілюстрації (фото) подавати в електронному варіанті в форматі JPEG
(підписи та посилання до них у тексті – обов'язкові).
 підрядкові виноски не допускаються;
 потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–);
 пробіл обов'язковий між ініціалами та прізвищем, буквою та цифрою.
Ctrl+Shift+ пробіл.
 відомості про автора: посада за місцем роботи або місцем навчання,
науковий ступінь, вчене звання тощо подаються після повних ПІП і
розміщуються через два порожні рядки за переліком джерел та літератури
Перелік джерел та літератури оформляється відповідно до зразка (див.
додаток 2).
Дотримання всіх зазначених вимог обов’язкове. Статті, що не відповідають
вимогам, розглядатися не будуть.
Додатково повідомляємо!
У межах конференції 06 травня 2015 року планується провести засідання
круглого столу на тему: “Що отримав народ від перемоги у Другій світовій
війні?”
Бажаючих взяти участь у цьому заході просимо повідомити за тел. 37-31-65
(Гончарова Тетяна Вікторівна) до 01 квітня 2015 року.

Додаток 1
Заявка
учасника обласної науково-практичної конференції
_______________________________________________
Прізвище_______________________________________________________________________
Ім'я, по батькові_________________________________________________________________
Науковий ступінь, звання_________________________________________________________
Посада, місце роботи чи навчання (повна назва закладу, установи, організації)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
е-mail__________________________________________________________________________
Контактні телефони______________________________________________________________
Назва доповіді (виступу)__________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Додаток 2
Зразок оформлення списку використаних джерел:
Джерела та література:
(окремі видання)
1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец.
Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського
Сходу. Золотий вік патристики ІV–V ст.; № 14).
2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в
неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. –
К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування)
(Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К. :
Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри
України ; т. 1).
4. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. Для
учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач,
М. М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійнотехнічна освіта).
(архівні джерела)
1. Державний архів Кіровоградської області (далі – ДАКО), Ф. П-68, оп.1,
спр. 324, арк. 79, 80.

2. ДАКО, Ф. Р-7665, оп. 1, спр. 39, арк. 10, 10 зв.
(статті у наукових збірниках)
1. Економіка,
менеджмент,
освіта
в
системі
реформування
агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих ученихаграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11–13
жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім.
В. В. Докучаєва. – Х.: Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000.
– 167 с.
2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на
республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т
статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с.
3. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій :
праці конф., 6 – 9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. –
К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559 – 956, ХІІІ, [2] с. –
(Ресурс 2000).
4. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. пр. /
наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. –
215 с.
1.
2.

3.
4.

(посилання на періодику)
Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах
демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий //
Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.
Валькман
Ю. Р.
Моделирование
НЕ-факторов
–
основа
интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман,
В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні
технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61.
Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної
освіти / Ма Шуiн // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. –
№ 5. – С. 12–14.
Регіональні
особливості
смертності
населення
України
/
Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник
соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1.–
С. 25–29.
(електронні ресурси)
Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси
в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003")
[Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін,
І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. – С 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.
Примітка. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої
справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та
правила складання".

