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Міжнародна науково-практична конференція

«Архівістика: теорія, методика, практика»
11-12 квітня 2019 року
Шановні колеги!
Просимо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної
конференції «Архівістика: теорія, методика, практика », яка
відбудеться 11-12 квітня 2019 року.
Робота конференції буде організована за такими тематичними напрямами:
 Історія становлення та розвитку архівної справи в України. Постаті в
царині архівної справи;
 Історико-регіональні дослідження та архівна справа;
 Збереження, формування та раціональне використання фондів – важливий
напрям роботи архівів;
 Традиційні та інноваційні методи архівної діяльності;
 Сприяння архівів формуванню культури академічної доброчесності;
 Корпоративна діяльність архівів.
Форми участі у конференції:
 Доповідь (повідомлення) з презентацією або без неї;
 Участь без доповідей і публікацій.
Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу
revera2003@ukr.net такі матеріали:
1. Текст оформлених, відповідно до вимог, доповідей (повідомлень) до
1 квітня 2019 року (додаток 1).
2. Заявку на участь у конференції до 8 квітня 2019 року (додаток 2).
Конференція відбудеться за адресою: м. Кам’янець-Подільський, вул.
Огієнка, буд. 61, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка.

Організатори конференції на жаль не забезпечують оплату проїзду,
проживання та харчування учасників, однак допоможуть попередньо
забронювати місця у готелях.
Координатори конференції:
Федьков Олександр Миколайович, доктор історичних наук, професор,
завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих
дисциплін К-ПНУ імені Івана Огієнка тел.: 097 474 45 27.
Байдич Володимир Григорович, кандидат історичних наук, директор
Державного архіву Хмельницької області (03822) 764739.
Хоптяр Юрій Анатолійович, кандидат історичних наук, професор
кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін КПНУ імені Івана Огієнка тел.: 067 369 83 76.
Баженов Олександр Львович, кандидат історичних наук, доцент кафедри
архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін К-ПНУ
імені Івана Огієнка тел.: 067 380 45 64.
Організаційний комітет просить Вас повідомити про отримання
інформаційного листа на електронну адресу revera2003@ukr.net

Додаток 1
Вимоги до оформлення тексту доповіді (повідомлення):
1. Мова доповіді (повідомлення) – українська, англійська.
2. Обсяг статті разом з анотацією, ключовими словами, списком
використаних джерел, малюнками, додатками тощо – не більше 10
сторінок формату А4.
3. Форма подання – у текстовому редакторі WORD, формат RTF; шрифт
Times New Roman, кегль 14 пт, вирівнювання по ширині; інтервал –
1,5; абзацний відступ – 1,25 мм; поля: ліве – 20 мм, праве, верхнє та
нижнє – 15 мм., сторінки тексту статті не нумеруються.
4. Графічні об’єкти або малюнки подаються по тексту у форматі JPEG.
5. Текст повинен мати такі компоненти:
 індекс УДК;
 відомості про автора/співавторів (ініціали, прізвище, установа, місто,
за наявності персональний код ORCID ID);
 назва статті друкується великими літерами;
 анотація;
 ключові слова;
 виклад основного матеріалу згідно з вимогами ВАК України до
наукових публікацій;
 список використаних джерел в алфавітному порядку з дотриманням
вимог стандартів бібліографічного опису документів за вимогами
ДСТУ 8302:2015.
6. Посилання на джерела даються у квадратних дужках із зазначенням
порядкового номера і сторінок.
7. Відомості про автора, назва статті, анотація та ключові слова
подаються українською та англійською мовами.

Зразок оформлення
УДК
Ініціали та прізвище автора
(установа, місто)
ORCID ID: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ (за наявності)

НАЗВА СТАТТІ
Анотація …
Ключові слова:
Текст статті …
Список використаних джерел
1.
2.
3.
Summary …
Key words: …

Додаток 2
Заявка учасника
Міжнародної науково-практичної конференції

«Архівістика: теорія, методика, практика»
1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)______________________________
_________________________________________________________________
2. Місце роботи ___________________________________________________
3. Науковий ступінь, вчене звання ___________________________________
4. Посада ________________________________________________________
5. Тема доповіді (повідомлення) _____________________________________
_________________________________________________________________
6. Потреба у використанні мультимедійного проектору для презентації____
7. Адреса, телефон ________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Електронна пошта ______________________________________________
9. Необхідність бронювання готелю та терміни перебування _____________
_________________________________________________________________

