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Конференція відбудеться 27 квітня 2017 р.  

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 

Напрями роботи: 

.– Українська Центральна Рада: здобутки, втрачені можливості та уроки; 

 – Українська державність початку ХХ століття: регіональний вимір; 

 – персоналістичний вимір доби Української Центральної Ради; 

 – національні меншини в Україні в період революційних подій; 

 – соціально-політичні процеси в Україні в добу революції; 

 – Українська революція 1917 – 1921 рр.: вплив на культуру. 

 

Заявки на участь у конференції  з темами доповідей просимо надсилати до 22 квітня 2017 р. на 

e-mail: o.v.barvinok@ukr.net. 

 

Матеріали публікацій, які будуть розміщені у науковому журналі «Уманська старовина», 

просимо надсилати до 22 квітня 2017 р. на e-mail: umanska.starovyna@ukr.net 

 
Вимоги до оформлення статей, що подаються до наукового журналу: 

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 розв’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 справа напівжирним курсивом друкуються ініціали та прізвище 

автора;  

- через 1 інтервал по центру назва статті напівжирними прописними літерами;  

- через 2 інтервали симетрично до тексту звичайним шрифтом анотація (не менше 500 

знаків) і ключові слова українською мовою (6-10 слів) друкуються курсивом;  

 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 по мірі 

згадування у тексті або за абетковим порядком); 

- через 2 інтервали анотації (не менше 500 знаків) та ключові слова російською та 

англійською мовами (6-10 слів) друкуються курсивом, в анотаціях вказуються прізвище та 

ініціали автора, а також назва статті; 

- обсяг авторських рукописів: статті – 8-12 сторінок;      - рецензії – до 4 сторінок; 
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- 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]. Пробіли в дужках не 

ставляться.  

Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як 

знаку виноски; 

- список використаних «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА» подається наприкінці статті 

(розмір шрифту – 14, через 1 інтервал) в порядку згадування джерел у тексті , або за 

абетковим порядком відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена 

наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342). Слова «там само», «там же» - не 

використовувати. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково містити прізвище та 

ініціали авторів, назви їхніх праць, місто та рік видання, видавництво, кількість сторінок 

видання. При формуванні списку не застосовується функція автоматичного нумерованого 

списку. Згідно з новими правилами – посилання на одного, двох, трьох….авторів – називаємо 

одного, а після косої – усіх; 

- 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. У зв’язку з 

технічними складнощами бажано не включати до статей графічних зображень та великих 

таблиць. 

Матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору без 

розгляду. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ СТАТТІ 

 

УДК 94(477.46)"182/189" 

І. В. Мельник 

ЄВРЕЙСЬКА СІМ’Я В УМАНІ ХІХ СТ. 

У статті досліджуються характерні особливості єврейського сімейного життя в 

Умані впродовж ХІХ ст.: порядок укладення шлюбу, його значення; стосунки всередині 

подружжя; права та обов’язки дружини і чоловіка стосовно один одного; досліджено 

традиції єврейського сімейного виховання дітей, права та обов’язки дітей перед батьками, 

вплив думки єврейської общини на поведінку її членів. Автором зроблено спробу 

проаналізувати законодавство Російської імперії, яке регулювало сімейні відносини, та 

визначити вплив релігії на всі сфери єврейського сімейного життя. 

Ключові слова: єврейська сім’я, сімейне законодавство Російської імперії, Умань, 

єврейське виховання, ХІХ століття. 

 

Далі друкується текст через 1,5 міжрядкових інтервали. Посилання на літературу в 

тексті позначаються арабськими літерами за формою [2, с. 154]. 
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Мельник И.В. Еврейская семья в Умани XIX в. 

В статье исследуются характерные особенности еврейской семейной жизни в 

Умани на протяжении XIX в.: порядок заключения брака, его значение; отношения между 

супругами; права и обязанности жены и мужа в отношении друг друга; исследовано 

традиции еврейского семейного воспитания детей, права и обязанности детей перед 

родителями, влияние мнения общины на поведение ее членов. Автором предпринята попытка 

проанализировать законодательство Российской империи, которое регулировало семейные 

отношения и определить влияние религии на все сферы еврейской семейной жизни. 

Ключевые слова: еврейская семья, семейное законодательство Российской империи, 

Умань, еврейское воспитание, XIX век. 

 

Melnyk I. V. Jewish family in Uman in the XIX th century 

This article examines the main feature sof Jewish family lifein Uman during the XIX th 

century: the procedure of marriage, itsvalue; relationships with in the married couple; right sand 

responsibilities of husband and wife to a chother; in vestigated the tradition of Jewish family 

education of children, the right sand obligations of children to parents, influence the views of the 

Jewish community on the behaviorofits members. Also, th eauthor attempts to analyze the leg is 

lationof the Russian Empire, which regulate family relations, and to determine the influence of 

religiononall aspects of Jewish family life. 

Key words: Jewish family, family legislation of the Russian Empire, Uman, Jewish 

education, XIX century. 
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