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Всеукраїнська 

науково-практична конференція 
 

«Запорозькі Кам’янська  
й Олешківська Січі та Кримське 
ханство в культурно-історичній 

спадщині України» 
 

(обов’язкове видання збірника тез 

та надання сертифікату учасника) 
 

18–19 квітня 2019 року 
 

м. Херсон 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Запорозькі Кам’янська й 

Олешківська Січі та Кримське ханство в 

культурно-історичній спадщині України» 

(із можливістю міжнародної участі), яка 

відбудеться 18–19 квітня 2019 р. на базі 

історико-юридичного факультету 

Херсонського державного університету. 
 

Організаційний  комітет: 

1. Гуржій О.І., д.і.н., професор (Інститут 

історії НАН України) 

2. Водотика С.Г., д.і.н., професор 

(Херсонський державний університет) 

3. Бачинська О.А., д.і.н., професор 

(Одеський національний університет імені 

І.І. Мечникова) 

4. Гончарук Т.Г., д.і.н., професор (Одеський 

національний університет імені І.І. 

Мечникова) 

5. Кулікова Л.Б., д.п.н., професор, перший 

проректор Херсонської державної морської 

академії 

6. Братченко Т.Г., директор Херсонського 

обласного краєзнавчого музею 

7. Остапенко М.А., генеральний директор 

Національного заповідника «Хортиця» 

8. Кузовова Н.М., к.і.н., доцент 

(Херсонський державний університет) 
 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська, російська. 

Термін подачі матеріалів – до 1 березня 

2019 року. 
 

Основні напрями наукової роботи 

конференції: 

1. Історія запорозького козацтва в його 

історичних зв’язках з тюркським світом 

(XIV–XVIII ст.);  

2. Історія Олешківської та Кам’янської Січей 

(розташованих на території сучасної 

Херсонської області), що перебували під 

владою Кримського ханства; 

3. «Козацька спадщина» на теренах 

Херсонщини (остання третина XVIII–ХІХ ст.);  

4. Археологічне дослідження та проблеми 

музеєфікації пам`яток історії козацької доби 

на Півдні України; 

5. Кримське ханство та Запорозьке Військо 

Низове в міжнародних відносинах першої 

третини ХVIII ст.; 

6. Актуалізація значення Кам’янської й 

Олешківської Січей в історії України та 

соціокультурному просторі сучасної 

Херсонщини; 

7. Актуальні проблеми нової та новітньої 

історії України. 
 

Контактний телефон: 066 329 6844 

Проїзд і проживання (гуртожиток – 

орієнтовно 85–100 грн. за добу; готель – 

орієнтовно 500–600 грн. за добу станом на 

грудень 2018 р.) – за рахунок учасників.  

Форма участі: очна, заочна. 
 

Для участі у конференції необхідно            

до 1 березня 2019 року (включно): 

I. Сплатити організаційний внесок. 

II. Надіслати оргкомітету: 

 тези доповіді 



        

 відскановану квитанцію про сплату 

організаційного внеску 

 заповнену заявку 

Електронна адреса оргкомітету: 

humanities@stateuniversity.ks.ua 

Назви файлів мають бути підписані 

відповідно до прізвища та ініціалів 

учасника конференції. Наприклад: 

Ткаченко Ю.М._Квитанція 
 

Збірник тез та сертифікат учасника буде 

надісланий після проведення конференції 

на поштову адресу, вказану в анкеті, до  

24 травня 2019 року. 

 

Зразок оформлення заявки: 

ЗАЯВКА на участь у Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Запорозькі 

Кам’янська й Олешківська Січі та Кримське 

ханство в культурно-історичній спадщині 

України», 18–19 квітня 2019 року 

1. Прізвище, ім'я, по батькові 

2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі 

наявності), посада, кафедра, повна назва 

установи, де навчається або працює учасник, 

місто, країна 

3. Тема доповіді 

4. Е-mail, телефон 

5. Поштова адреса для направлення збірника 

матеріалів конференції (ПІБ отримувача, 

вулиця, будинок, квартира, місто (район, 

область), поштовий індекс). 

6. Форма участі (очна / заочна) 

7. Чи потрібна організація поселення на 

проживання (оплата за рахунок учасника) 
 

Зразок оформлення тез доповіді: 

Секція: 2.  

 

Ткаченко Ю.М., 

старший викладач кафедри  

всесвітньої історії та історіографії  

Херсонського державного університету 

 м. Херсон, Україна 

 

ІСТОРІЯ КАМ’ЯНСЬКОЇ СІЧІ  

 

 

Текст текст текст…[1, с. 23-25] 

 

Список літератури: 

1. Антонович В. Коротка історія 

Козаччини. К.: Україна, 2004. 304 с. 
 

Вимоги до тез доповідей: 

Обсяг тез – не більше 5 сторінок при форматі 

сторінки А4, орієнтація книжкова. Поля: 

верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм.  

Шрифт – Times New Roman, кегель – 12. 

Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний 

відступ – 1,25 см. Вирівнювання по ширині. 

Список літератури – не більше 5 джерел. 

Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді 

єдиного об’єкту. 

Тези не підлягають додатковому 

редагуванню, тому вони мають бути 

ретельно перевірені. Відповідальність за 

висвітлений матеріал у тезах несуть автори 

доповідей. 

 

 

 

Реквізити для сплати: 

Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк» 

П.І.Б.: Богаченко Наталя Юріївна 

Поточний рахунок одержувача: 

26208807034092 

ОКПО: 3378113487 

МФО банка одержувача: 351005 

Призначення платежу: поповнення 

рахунку: Богаченко Н. Ю. від П.І.Б. 
 

Зміни у формулювання призначення 

платежу не допускаються. 
 

Вартість організаційного внеску 250 гривень. 

Внесок покриває витрати, пов’язані з друком 

збірника тез конференції, сертифіката 

учасника, а також поштову пересилку 

учасникам. 
 

Контакти: 

Історико-юридичний факультет 

Херсонського державного університету 

Адреса: вул. Університетська, 27 

м. Херсон, Україна, 73000 

Телефон: 066 329 6844 

www.stateuniversity.kherson.ua/humanities  

humanities@stateuniversity.ks.ua   
 

З інформацією щодо проведення можна 

ознайомитись  

- на сторінці кафедри історії, археології та 

методики; 

- у Facebook. 

mailto:humanities@stateuniversity.ks.ua
http://www.stateuniversity.kherson.ua/humanities
mailto:humanities@stateuniversity.ks.ua
http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_Law/ChairHistoryUkraine.aspx
http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_Law/ChairHistoryUkraine.aspx
https://www.facebook.com/WorldHistoryKSU

