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Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науковій конференції
«ЧЕТВЕРТІ ЧЕРЕВАНІВСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ»,
(на пошану професора А.С. Череваня),
яка відбудеться 25–26 жовтня 2018 року
Конференція присвячується 100-річчю створення історичного
факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка
Тематичні напрями роботи конференції:
соціально-економічні та суспільно-політичні проблеми історії
України;
теоретичні і прикладні проблеми розвитку історичного
краєзнавства та регіоналістики;
культурологічні, археологічні, демографічні, етнографічні,
географічні аспекти краєзнавчих досліджень;
видатні постаті України і Полтавщини;
роль музеїв у розвитку історичного краєзнавства Полтавщини;
освіта на Полтавщині в історичній ретроспективі.
Заявку і текст статті обсягом до 0,5 друкованих аркушів (8–12 сторінок)
просимо надсилати в електронному вигляді до 1 вересня 2018 року на
вказану адресу: E-mail: kafedra_pdpu_konferentsiyi@ukr.net
Публікація матеріалів конференції планується до початку проведення
конференції у збірнику наукових статей «ЧЕТВЕРТІ ЧЕРЕВАНІВСЬКІ
НАУКОВІ ЧИТАННЯ». Вартість публікації у сумі 200 грн. переказувати на
картки Приватбанку за номером 4149 4978 7121 8824 (Бороденко Олена
Анатоліївна); 4731 2171 0824 4458 (Бабенко Людмила Леонідівна). У переказі
обов’язково зазначати прізвище, ім’я, по батькові автора і адресу його
проживання!
Вимоги до оформлення статей. Статті мають відповідати встановленим
вимогам: містити УДК, анотацію та ключові слова українською та
англійською мовами ідентичного змісту. Текст надрукований у текстовому

редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий
інтервал – 1,5. Поля: ліве – 2,5 см, верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1 см.
Посилання на цитовані джерела та літературу подаються у квадратних
дужках, де перша цифра – номер джерела у списку, друга – номер сторінки
чи аркуша архівної справи ([1, с. 5], [4, арк. 2-2 зв.]). Анотація та ключові
слова подаються 12 кеглем, курсивом, міжрядковий інтервал – 1. У кінці
тексту статті друкуються список використаних джерел та літератури у
порядку їх згадування, примітки (12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1)
(зразок – Додаток 1.).
До публікації додаються відомості про автора, подані окремим файлом,
де обов’язково зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (повністю!),
науковий ступінь, вчене звання, посада, робоча та домашня адреса, контактні
телефони, електронна адреса.
Назва файлу тільки латинськими літерами, бажано прізвище автора
(напр., Babenko_Poltava). Прохання до авторів вказувати тему електронного
листа при надсиланні матеріалів.
Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів до друку.
Витрати на проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції.
Можлива як очна, так і заочна участь у роботі наукової конференції.
Стаття, за бажанням автора та за умови відповідності вказаним
вимогам, може бути опублікована у науковому фаховому журналі
«Історична пам'ять» (Див. додаток 2 до інформаційного листа).
Контактна інформація:
Бабенко Людмила Леонідівна – 067-532-03-60
Гура Олексій Анатолійович – 066-48-02-911
Шаповал Лариса Іванівна — 050-30-55-742
Адреса оргкомітету: 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, ПНПУ
імені В.Г.Короленка. Початок роботи конференції о 10.00.
З повагою кафедра історії України ПНПУ
імені В.Г. Короленка, Оргкомітет конференції

Додаток 1.
Зразок оформлення статті:
УДК…..
Іван Петренко
(Полтава)
СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАД УКРАЇНСЬКОЇ
АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НА ПОЛТАВЩИНІ
(1920-ті рр.)
Зроблено аналіз соціально-політичних і релігійних чинників, які сприяли активізації
автокефального руху і створенню громад УАПЦ на Полтавщині. Визначені регіональні
особливості релігійного життя у зазначений період, етноконфесійні пріоритети
населення краю. На основі архівних та опублікованих документів розкриваються основні
напрями та зміст політики органів державної влади щодо громад і духовенства УАПЦ,
форми й механізми репресивного тиску з метою її ліквідації на теренах України і
Полтавщини. Показані причини ідентифікації духовенства та релігійного активу УАПЦ
як «петлюрівців», «контрреволюційних елементів».
Ключові слова: Українська Автокефальна Православна Церква, митрополит Василь
Липківський, єпископ Йосип Оксіюк, Полтавська губернія, Державне політичне
управління (ДПУ).

ТЕКСТ СТАТТІ
ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА
1. Бабенко Л.Л. Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин
держави і Православної церкви в Україні (1918 – середина 1950-х рр.) / Л.Л. Бабенко.
Полтава : ТОВ «АСМІ», 2014. 549 с.
2. Галузевий державний архів Служби безпеки України, м. Київ (далі – ГДА СБУ). Ф.
13, спр. 260, т. 1.
3. Преловська І.М. Проблеми українізації церковного життя в документах
Української Автокефальної Православної Церкви у 1920-их рр. / І.М. Преловська // Труди
Київської Духовної Академії. 2015. № 15. С. 335-345.

Додаток 2
Шановні колеги!
Запрошуємо до публікації в науковому фаховому журналі
«Історична пам’ять».
(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 152493821 Р від 1 червня 2009 року). Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, публікації
яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з історії (наказ МОН України від 07. 10. 2015 року,
№ 1021).
Архівні номери розміщені: http://pnpu.edu.ua/ua/istorychnapamyat.php
У 2018 році планується видання двох номерів журналу.
№1 (38) – дата виходу – липень 2018 р., дата кінцевого строку прийому матеріалів – 1 червня 2018 р.
Тема номеру: «100-річчя історико-філологічного факультету Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка».
№2 (39) – дата виходу – листопад 2018 р., дата кінцевого строку прийому матеріалів – 1 жовтня
2018 р. Тема номеру: «Актуальні проблеми археології України».

До друку приймаються статті не лише з означених тем, але й з різноманітних проблем історії,
археології, етнографії, краєзнавства, які відповідають наступним вимогам:
ЗМІСТ:
1. Вступна частина статті, в якій обґрунтовується актуальність та науково-практична значимість
обраної теми науки.
2. Подається короткий історіографічний огляд даної проблеми (за виключенням історіографічних
статей). Вказується причина обрання цієї теми (абсолютне невисвітлення, не з’ясовані окремі питання,
положення попередніх дослідників, які вимагають уточнення, незгода автора з загальноприйнятими
науково-теоретичними положеннями, абсолютно новий погляд на проблему, тощо).
3. Мета статті та її основні завдання.
4. Зміст статті має бути логічно послідовним, із зазначенням часу і місця події, персоніфікований.
Кожне положення статті має бути обґрунтоване конкретним фактичним матеріалом з посиланнями на
джерела та літературу.
5. Стаття не повинна бути перевантажена однорідним, малозначущим чи випадковим фактичним
матеріалом. Численні факти одного порядку необхідно зводити у таблиці, які повинні мати заголовок та
вказівку на джерела, на підставі яких зроблені таблиці, графіки, діаграми тощо.
6. Стаття мусить носити оригінальний, творчий, самостійний характер, повинна виключати будь-яку
спробу плагіату.
7. Дискусійні моменти, підняті у статті, сприятимуть підвищенню її наукового рівня, власна думка
автора свідчитиме про свіжий, неупереджений погляд на проблему.
8. Висновки, які мусять засвідчити ту новизну, той внесок, який вніс автор у розв’язання тієї чи іншої
проблеми.
ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:
Звертаємо Вашу увагу, що з 2018 року вимоги до оформлення статей змінено!
1. Матеріали приймаються в електронному вигляді (редактор MS Word) на email:poltava.history.jornal@gmail.com
2. Параметри оформлення тексту: формат аркуша – А-4 (210х297мм.), верхнє, нижнє та праве поля – 20 мм,
ліве поле – 30 мм, розмір символу (кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, гарнітура «TimesNewRoman». У
лівому верхньому кутку – індекс УДК, нижче по центру – назва статті великими літерами.
Після назви - ім'я та прізвище, місце роботи, робоча адреса (якщо автор не працює, то вказує домашню
адресу), електронна адреса, міжнародний ідентифікатор ORCID.
3. ORCID. Для отримання міжнародного ідентифікатора зареєструйтеся на сайті ORCID
(https://orcid.org/register). Надання ідентифікатора безкоштовне.
4. Обсяг статті із усіма резюме та анотаціями не повинен перевищувати 1 др. аркуша (40 тисяч знаків з
пробілами). Якщо обсяг більший необхідне попереднє узгодження із редакцією.
5. Назва файлу тільки латинськими літерами, бажано прізвище автора (напр., Ivanov).
6. Стаття має бути написана літературною українською чи англійською мовами, міститина початкуанотацію
українською (до 200 слів), наприкінці – англійською (до 2000 слів) таключові слова (до 5 слів) –
українською та англійською мовами (перекладаються також ім’я та прізвище, назва статті, місце роботи,
транслітерується адреса).
7. Оформлення посилань у квадратних дужках, наприклад: [1], [2, с. 12], [3, арк. 87 зв.].
8. Джерела та література подається як нумерований список за алфавітом. Оформлення джерел та
літератури за Гарвардським стилем (Harvard referencing style).Один номер відповідає одній позиції у списку.
9. Список літератури дублюється в латинській транскрипції (транслітерація) й називається
References. Всі джерела подаються у тому самому порядку, що й список літератури і не орієнтовані на
порядок літер латинського алфавіту. Для транслітерації з української мови використовується стандарт 2010
року «Паспорт (КМУ 2010)». Це можна зробити он-лайн, наприклад, на сторінці
http://www.slovnyk.ua/services/translit.php.Для транслітерації з російської мови – міжнародний стандарт
ИКАО (Doc 9303, ч. 1) 2012 року. Це можна зробити он-лайн, наприклад, на сторінці
https://www.calc.ru/transliteratsyya.html.
8. Фотографії, малюнки, схеми тощо подаються окремим файлом формату .tiff, .jpg, .jpeg. якомога
вищої якості, але не менше 300dpi.
ОПЛАТА
Автори статей сплачують Редакційний внесок, який складає – 400 грн.

Доктори наук друкуються безкоштовно (до 1 д.а., за умов одноосібної статті та
отримання лише електронного варіанту журналу. За необхідності друкованого примірника
сплачується 150 грн

