Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка
Кафедра історії України
Національна спілка краєзнавців України
Полтавська обласна організація НСКУ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науковій конференції
«П’ЯТІ ЧЕРЕВАНІВСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ»,
(на пошану професора А. С. Череваня).
яка відбудеться 18 – 19 березня 2020 року
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 березня 2020 року на
вказану адресу: E-mail: kafedra_pdpu_konferentsiyi@ukr.net
Публікація матеріалів конференції планується до початку проведення
конференції у збірнику наукових статей «П’ЯТІ ЧЕРЕВАНІВСЬКІ НАУКОВІ
ЧИТАННЯ». Вартість публікації у сумі 200 грн. переказувати на картки
Приватбанку за номером 4149 4978 7121 8824 (Бороденко Олена
Анатоліївна); 5168 7427 2107 5939 (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 мовою. 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.
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 18 березня 2020 р. о 11.00.
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).
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