
 

 

УКРАЇНА  

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК 

«ПЕРЕЯСЛАВ» 

08400 м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шевченка, 8 тел./факс (04567) 5-41-03 

E-mail: niez.pereyaslav@gmail.com 

 
 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції 

«Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й 

культури» (до 100-річчя започаткування музейної справи на Переяславщині; до 

95-ої річниці від дня народження Героя України М.І. Сікорського), яка відбудеться 

29 листопада 2018 р. у Національному історико-етнографічному заповіднику 

«Переяслав» (м. Переяслав-Хмельницький Київської області). 
 

Для обговорення пропонуємо такі напрямки: 
 

 ідея національної державності в історії суспільно-політичної думки 

України; 

 розвиток етнонаціональних відносин на території Наддніпрянщини; 

 археологічні пам’ятки Переяславщини; 

 історія Переяславського краю з найдавніших часів до наших днів; 

 українська етнографія на сучасному етапі; 

 проблеми вітчизняного музеєзнавства. 

Для участі в роботі конференції необхідно заповнити електронну форму 

учасника до 1 жовтня 2018 р. за посиланням: https://goo.gl/kHTAQH. 

Про включення доповіді до програми конференції буде повідомлено 

додатково. 

Тексти статей, доповідей, повідомлень та інші матеріали, передбачені для 

публікації, приймаються до 1 листопада 2018 р. на електронну адресу: 

niezkonference@gmail.com. 

Матеріали доповідей будуть опубліковані окремим виданням до початку 

роботи конференції. 

Приїзд та проживання учасників за власний рахунок. 

 

Довідкова інформація за телефонами: 

+38 (066) 388 06 75 (Олександр Колибенко), +38 (096) 128 88 89 (Тарас 

Нагайко). 

Оргкомітет 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Обсяг текстів. Від 0,5 до 1 друкованого аркуша. Параметри сторінки: ліве – 

2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см. Не 

допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і пробілу. 

Послідовність структурних елементів публікації. У лівому верхньому куті 

окремим рядком – УДК. Нижче праворуч – ім’я та прізвище автора, під ним, у 

дужках, назва населеного пункту. 

У наступному рядку, по центру, великими літерами – НАЗВА СТАТТІ. Під 

назвою статті через один рядок – анотація (250-300 знаків) та ключові слова 

(від 5 до 7). Через рядок – основний текст. Основний текст рукопису необхідно 

друкувати через 1,5 інтервал без переносів, 14 кеглем, шрифт – Times New 

Roman.  

Стаття повинна мати основні структурні елементи: 

- постановка наукової проблеми; 

- аналіз досліджень і публікацій з досліджуваної проблеми; 

- мета та завдання статті; 

- виклад основного матеріалу; 

- висновки та перспективи подальших досліджень. 

Після тексту статті подати англійською мовою: 

- ім’я та прізвище автора; 

- назву населеного пункту; 

- назву статті; 

- анотацію та ключові слова. 

Просимо звернути увагу на якість перекладу – статті з неякісним перекладом 

до друку не приймаються! 

Бібліографічні посилання. Подаються після основного тексту у кінці статті 

в алфавітному порядку. Бібліографії слід оформлювати відповідно до «Бюлетеня 

ВАК України» № 3, 2008 р. 

Посилання наводяться у квадратних дужках:  

- одне джерело – [1, с. 4], де 1 – номер джерела за списком використаних джерел, 

с. 4 – сторінка; 

- кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]; 

- на архівні джерела – [5, арк. 10, 11 зв]. 

Графічні матеріали. Надсилати окремими файлами (назви позначати: Rys_1, 

Rys_2, Rys_3…) у форматі jpg (300 dpi). Посилання на ілюстрації в тексті 

оформляти наступним чином: (рис. 1). Підписи до ілюстрацій подаються окремим 

файлом. 

Редакційна колегія збірника залишає за собою право рецензувати, 

редагувати та проводити відбір статей. Відхилені рукописи авторам не 

повертаються. 

Відповідальність за достовірність інформації, фактів, посилань, власних 

імен, а також правильність перекладу несе автор(и) статті. Матеріали 

друкуються мовою оригіналу. 


