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Шановні колеги!  

 
Запрошуємо Вас до участі в науковій історико-краєзнавчій конференції  

«ЧУТІВЩИНА: ВІД ДАВНИНИ ДО СЬОГОДЕННЯ»,  
присвяченій 95-й річниці з часу створення Чутівського району.  

 
Дата проведення – 25 квітня 2018 року.  
 
Місце проведення – адмінприміщення Чутівської районної державної 
адміністрації (вул. Центральна, 4, смт. Чутове, Полтавська обл.).  
 

Тематичні напрями конференції:  
 Археологічні пам’ятки Чутівського району та їх дослідження.  
 Історія Чутівщини від найдавніших часів до початку ХХІ ст.  
 Минуле Чутівського району в музейних колекціях та архівних 

документах.  
 Освіта, культура, література і мистецтво Чутівщини.  
 Видатні постаті Чутівського району.  

 
Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових 

праць «Чутівщина: від давнини до сьогодення».  
 
Заявки для участі в конференції необхідно надіслати на електронну 

адресу оргкомітету chutove.kultura@ukr.net до 1 квітня 2018 року, тексти 
доповідей (статей) – до 15 квітня 2018 року.  

У заявках потрібно зазначити прізвище, ім’я та по батькові, місце 
роботи (навчання) та посаду, науковий ступінь, контактний телефон, 
електронну адресу, форму участі (очна / заочна), тему доповіді (статті).  

 
Запрошення на конференцію буде надіслано учасникам додатково.  
   

Вимоги до оформлення матеріалів:  
- обсяг доповіді (статті) – до 10-ти сторінок, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля з усіх боків – 20 мм, абзацний 
відступ – 10 мм, мова українська, сторінки не нумеруються, лапки кутові – 
«»;  
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- посилання на джерела та літературу подаються у квадратних дужках 
після тексту, де вони згадані, за зразком: [3, с. 15], де перша цифра – номер 
джерела в списку джерел та літератури, друга – сторінка, з якої наводиться 
інформація. Список джерел та літератури укладається в порядку появи 
посилань на джерела та літературу в тексті;  

- у правому верхньому куті зазначаються ім’я та прізвище (без 
скорочення) автора (авторів), через інтервал посередині – назва доповіді 
(статті), після неї через інтервал – основний текст, в кінці через інтервал 
посередині заголовок «Джерела та література».  

 
Зразок оформлення тексту:  

Володимир Павленко 
 

РОЗВИТОК ЗЕМСЬКОЇ ОСВІТИ НА ЧУТІВЩИНІ  
В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.  

 
Текст  
 

Джерела та література 
1. Сахній М.П. Розвиток земської освіти на Лівобережній Україні (друга половина 

ХІХ – початок ХХ ст.): Монографія. – Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 
2010. – 154 с. 

2. Кікто С. Становлення земських навчальних закладів Полтавщини (кінець XIX – 
початок XX ст.) // Педагогічні науки. – 2012. – Вип. 2. – С. 140–145.  

3. Державний архів Полтавської області. – Ф. 205. – Оп. 1. – Спр. 27. – 24 арк. 
 
Контактна особа:  Усенко Владислав Миколайович, завідувач сектору 

культури Чутівської райдержадміністрації, тел.: 050-925-07-47, e-mail: 
chutove.kultura@ukr.net.  
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