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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Кафедра історії, етнології та археології Навчально-наукового інституту історії, політології та
права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського та Миколаївська
обласна організація Національної спілки краєзнавців України запрошує Вас взяти участь у
VIІІ Міжнародній науковій конференції «АРКАСІВСЬКІ ЧИТАННЯ: історичні дослідження на
сучасному етапі розвитку гуманітарної науки».
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти та всі зацікавлені
особи.
Оргкомітет не бере зобов’язань щодо оплати вартості проїзду та проживання учасників
конференції (за бажанням учасників конференції оргкомітет забронює місця проживання,
враховуючи фінансові можливості учасників).
Конференція відбудеться 27-28 квітня 2018 р. за адресою: Україна, 54001, м. Миколаїв,
вул. Набережна 29, Миколаївський обласний краєзнавчий музей.
Початок роботи конференції – 10:00 годині; реєстрація учасників з 09:00 годин.
Робота конференції передбачає основні напрями та секції:
−
−
−
−
−

Напрями:
Історіографічні та джерелознавчі дослідження.
Історична наука в Україні та Європі: шлях до інтеграції підходів.
Етнологічні дослідження у сучасному світі.
Історичні та археологічні дослідження в Україні та Європі: історія
та сучасність.
Краєзнавство Південної України.

Секції:

− Історія
− Історіографія та
джерелознавство
− Етнологія
− Археологія
− Краєзнавство

В рамках конференції буде проведено «круглий стіл»: «Україна та Європа: цивілізаційний
поступ крізь віки».
Програма конференції передбачає: пленарні засідання, роботу секцій, культурну програму
(екскурсії, дружня вечеря тощо).
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Передбачається видання матеріалів конференції у вигляді електронного та паперового
збірника тез, що відповідає вимогам щодо апробації результатів наукової роботи (п. 14
«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового
співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 07.07.2013 р.).
За бажанням авторів тези підготовлені у вигляді повної статті (до 0,5 д.а.) будуть
надруковані
у
фаховому
академічному
наукометричному
журналі
«Емінак»
www.eminak.mksat.net (вартість публікації 400 грн).

Матеріали конференції будуть розміщені на веб-сайті навчально-наукового інституту
історії, політології та права Миколаївського національного університету імені
В.О. Сухомлинського: http://history.mdu.edu.ua/ та Миколаївської обласної організації
Національної спілки краєзнавців України: http://mosk.mksat.net

Увага електрона адреса конференції змінена.

Просимо надсилати тексти тез доповідей до 31 березня 2018 року в електронному вигляді на
адресу оргкомітету: arkas.mk@email.ua або передати особисто до оргкомітету.
Оргкомітет конференції:
Тел. 067-768-22-74 (Тригуб Олександр Петрович – співголова оргкомітету);
Тел. 097-473-39-99 (Гузенко Юрій Іванович – відповідальний секретар);
E-mail: arkas.mk@email.ua
Організаційний внесок покриває витрати на участь у конференції, культурній програмі та
видання тез в електронному (PDF) та паперовому збірнику тез.
Оплата організаційного внеску – очна участь – 250 грн., заочна – 100 грн. (тези у форматі
PDF) має бути здійснена до 30 березня 2018 року поповненням картки ПриватБанку:
Картка 4731 1856 0833 4014 (Тригуб Олександр Петрович).
Призначення платежу: оргвнесок за участь у конференції «Аркасівські читання» П.І.Б.
Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тез – до 3-х сторінок (додатково 1 стор. ілюстрацій). Матеріали понад 3-х сторінок до
збірника тез прийматися не будуть.

Стандарти – кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0, абзацний відступ – 1,25 см, поля – 2 см,
шрифт – Times New Roman.

Мова тез – українська, російська, англійська.

Копії таблиць, схем, малюнків необхідно записати окремими файлами. Ілюстрації подаються в
електронному (формат TIFF або JPEG щонайменше 300 dpi) вигляді.

На першій сторінці вказуються: Назва статті у центрі; далі ім’я, прізвище, місце роботи,
посада, робоча адреса, е-mail.

Вирівнювання тексту за допомогою табуляції та пробілів не припускається.

Файл іменувати українськими літерами прізвищем автора та вказати номер секції, наприклад –
1 Шевченко.

Текст та супровідні матеріали мають бути відредаговані та перевірені. Редколегія залишає за
собою право повертати авторам тези, якщо вони не будуть відповідати зазначеним вимогам.

За підсумками конференції повні статті (до 0,5 д.а.) за бажанням авторів будуть
надруковані у фаховому наукометричному журналі «Емінак» (вартість публікації 400 грн).
Вимоги до оформлення на сайті http://www.eminak.mksat.net/pages/staff.html
Журнал індексується:
 Наукометричною системою Index Copernicus (Республіка Польща) – ICV 2015: 40.07
 Наукометричною базою Open Academic Journals Index – Impact Factor OAJI: 0.201
Дотримання всіх зазначених вимог обов’язкове!

Сподіваємося на Вашу участь у конференції
та бажаємо успіхів!
З повагою, оргкомітет

Зразок оформлення тез:
ОСНОВНІ АСПЕКТИ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
ГОРОДИЩА ДИКИЙ САД
Кирило Горбенко
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
старший викладач
Україна, 54001, м. Миколаїв, вул. Нікольська 24
e-mail: dikiysad@ukr.net

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у VIІІ Міжнародній науковій конференції
«АРКАСІВСЬКІ ЧИТАННЯ»
Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________
_______________________________________________________________
Домашня адреса ________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактний телефон, е-mail _______________________________________
_______________________________________________________________
Місце роботи __________________________________________________
Науковий ступінь, учене звання ___________________________________
Посада ________________________________________________________
Тема доповіді __________________________________________________
_______________________________________________________________
Запланована секція _____________________________________________
Очна / заочна участь ____________________________________________
Необхідність житла на час проведення конференції:
• гуртожиток __________________

• готель _______________________

Дата «____» _________________ 2018 р.
Підпис ___________________________

