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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ХІ (ІІ) Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та
студентів
«Проблеми регіональної історії України»
Конференція відбудеться 19–20 жовтня 2017 року на базі Херсонського державного
університету, факультету психології, історії та соціології, кафедри історії України та методики
викладання. (73000, м. Херсон, вул. Університетська 27 (вул. 40 років Жовтня 27) Херсонський
державний університет).
Мета конференції – обговорення проблемних питань історії регіонів України,
особливостей їх етнічного, соціокультурного розвитку, зокрема Херсонщини та визначення
перспектив нових досліджень.
До участі в конференції запрошуються аспіранти, магістранти, студенти.
Тематичні напрямки роботи конференції:
− Проблеми регіоналістики в історіографії.
− Суспільно-політичні процеси в регіонах України.
− Економічна історія регіонів України.
− Етнокультурні формати.
− Історія релігії та церкви в регіонах України.
В рамках роботи конференції передбачено наступні заходи:
Пленарне засідання.
Секційні засідання:
1 секція. Актуальні проблеми історії південноукраїнського регіону.
2 секція. Історія України в політичному, соціальному та культурному вимірах.

Робочі мови конференції: українська, англійська.
Організаційний внесок за участь в конференції – 100 грн. У його вартість входить
публікація статей, сертифікат учасника конференції.
Оргвнесок слід перераховувати на картку Приватбанку 4149 4978 6796 5677 на ім’я
Марквас Катерини Федорівни з урахуванням комісії. Після оплати надіслати SMSповідомлення з текстом «Прізвище, ініціали, сума оплати» за телефоном +38(099)227-05-74.
Учасниками конференції подаються матеріали у вигляді доповіді, які будуть
опубліковані до початку роботи конференції.
Для участі в конференції необхідно до 29 вересня 2017 року надіслати на е-mail:
emarkvas@gmail.com окремими файлами:
- заявку учасника конференції (Іванов В.В._заява),
- текст доповіді (Іванов В.В._доповідь),
- відскановану копію переказу організаційного внеску (Іванов В.В._оплата).
Надсилаючи матеріали електронною поштою у темі листа обов’язково вказуйте своє
прізвище та перелік матеріалів, які цим листом надсилаються. Наприклад: Іванов В.В.: заявка,
доповідь, квитанція.
Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції.
Пересилка матеріалів забезпечується за рахунок авторів.
Вимоги до оформлення публікацій
1. Необхідні елементи змісту статті:
- актуальність теми;
- аналіз історіографії та джерельної бази;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу;
- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.
2. Статті приймаються тільки в електронному варіанті із завіреною рекомендацією статті
науковим керівником.
3. Вимоги до електронного варіанта: файл у форматі doc. Шрифт Times New Roman, кегль 14,
міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: ліве – 2 см, верхнє – 2 см, праве – 2 см, нижнє – 2 см.
До статті обов'язково додаються:
УДК;
анотація (дайджест) українською мовою (2-3 речення);
ключові слова українською мовою;
окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім'я, по батькові.
Назва файла статті - латинськими літерами прізвище автора (наприклад: ivanov.doc).
4. Позиції у списку літератури оформлюються не за алфавітом, а по мірі того, як вони
зустрічаються в тексті.
5. Послідовність розміщення елементів статті: УДК; прізвище автора; назва статті (великими
літерами по центру); анотація і ключові слова; виклад основного матеріалу статті; джерела та
література (нумерація позицій автоматична); назва статті
6. Список джерел та літератури оформлюється відповідно до Національного стандарту
України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні
положення та правила складання». Приклади опису наведено на сайті Книжкової палати
України (у зразку елементи, виділені напівжирним курсивом, є необов’язковими, їх не потрібно
включати до бібліографічного опису).
7. Посилання оформлюються в квадратних дужках.

Наприклад: [1, с.54], де 1 – порядковий номер позиції (монографії, статті) у списку літератури,
54 – номер сторінки; [7, арк.67], де 7 – порядковий номер позиції (архіву) у списку літератури,
67 – номер аркушу архівної справи.
“Там само” – не допускається.
8. Орієнтовний обсяг статті – 7-10 аркушів.
Автор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в статі, а також за
їхнє граматичне і стилістичне оформлення. Оргкомітет залишає за собою право не друкувати й
не повертати статі, що оформлені з порушенням цих вимог або подані пізніше встановленого
терміну.

Адреса конференції та оргкомітету:
73000, м. Херсон, вул. Університетська 27 (вул. 40 років Жовтня 27) Херсонський
державний університет, кафедра історії України та методики викладання.
Контактна адреса (е–mail): emarkvas@gmail.com (довідки,доповіді,заявки, квитанції);
Контактні телефони:
Кафедра історії України та методики викладання: (0552) 32-67-60
Марквас Катерина Федорівна – завідувач кабінету кафедри історії України та методики
викладання,
моб. тел.: 099-22-705-74; (заявки, доповіді, оргвнески);
Інформація про конференцію також буде розміщена на сайті кафедри історії України та
методики викладання Херсонського державного університету:
http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/ChairAppliedPsychology.aspx

ЗАЯВКА
На участь у Всеукраїнській науковій конференції молодих істориків
«Проблеми регіональної історії України»
19–20 жовтня 2017 р.
1. Прізвище, ім'я, по батькові
4. Місце навчання (місто)
6. Тема доповіді
5. Тематичний напрям конференції
6. Е-mail автора
7. Контактна адреса та телефони
(індекс, вулиця, будинок, місто;
телефони)
8. Форма участі (позначити «+»)
очна (+публікація)
заочна (тільки публікація)
9.Чи потрібна організація
поселення на проживання (оплата
за рахунок учасника)

Так / ні

*Всі поля повинні бути заповнені українською мовою без скорочень.

