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14 травня 2020 р. проводять у м. Києві І-у наукову конференцію 

«Сотенно-полковий устрій, козацькі війська і полки в Україні (1625–1867 рр.)», 

яка має на меті подальші наукові розробки в галузі історії та краєзнавства щодо 

вивчення та популяризації зазначеної теми в українському суспільстві.  

 

Конференція присвячена будівництву та збереженню Української Козацької 

держави, самостійної промисловості, козацьких традицій на основі козацьких сотень, 

полків і гетьманських столиць (1625–1782 рр.), а також ролі козацьких військ і полків у 

1768–1867 рр.   
 

Враховуючи важливість держави Богдана Хмельницького для української 

історіографії ХХІ ст. та краєзнавства, ключовими проблемами, що розглядатимуться на 

конференції, будуть: 

- історія козацьких полків, сотенних міст і містечок, гетьманських столиць, а також 

січей і паланок; 

- ремесла та промисловість в часи Гетьманщини; 

- козацькі війська (Бузьке, Катеринославське та ін. 1769–1867 рр.) в Україні; 

- вплив козацьких полків (1812–1856 рр.) на ситуацію в Україні; 

- відображення сотень і полків в історичній картографії України та за її межами; 

- курінні поселення (станиці) Чорноморського козацького війська на Кубані (1793–

1860 рр.) 

- Задунайська січ (1775–1828 рр.). 

Одним із важливих завдань конференції є доведення до органів самоврядування, 

суспільства, урядів, організацій і установ в Україні та світі ролі Українського Козацтва 

в боротьбі за самостійність і незалежність Української держави. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 
 

Реєстраційний лист просимо надіслати на електронну адресу організаційного 

комітету hetmanmus@ukr.net до 1 травня 2020 р. з позначкою «Сотенно-полковий 

устрій, козацькі війська і полки в Україні (1625–1867 рр.)». 
 

У реєстраційному листі просимо зазначити: 

1) прізвище та ім’я; 2) місце роботи та посада; 3) науковий ступінь та звання (за 

наявності); 4) тему доповіді; 5) контактні дані: електронну адресу, номер телефону. 

 

Реєстраційний внесок 200 грн. (сплачується при реєстрації). Учасники конференції 

оплачують самостійно дорожні витрати та витрати на проживання під час конференції.    
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По завершенні конференції планується публікація статей у спеціальному випуску 

журналу «Український Історик». 
 

Статті надсилати на адресу: uha_ukrhist@ukr.net 
 

 

Вимоги до оформлення статей: 

 

Обсяг поданих статей – до 1 друкованого аркуша. За зміст статей відповідають 

їхні автори. Файл збережено в форматі .doc, .rtf або .docx, текст набрано без штучних 

переносів у словах. Усі таблиці та рисунки мають номер і назву, які розташовано у 

відповідних місцях тексту, а в тексті є посилання на кожну таблицю й кожен рисунок, 

наприклад: (Рис. 1). Кожен рисунок додається у форматі .tiff, .jpg, .png, .psd з 

роздільною здатністю не менше 300 dpi (файли називаються за прізвищем автора та 

номером ілюстрації, наприклад: petrenko_rys1.jpg).  

 

Примітки до статей потрібно подавати посторінково, в тексті зазначаючи номер 

примітки автоматично цифрою (верхнім індексом) через команду Word “Вставка” 

(“Insert”), “Посилання”, “Виноска”, “Кінцеві виноски”. Бібліографічне посилання у 

тексті примітки потрібно подавати таким чином:  

Наприклад: Оглоблин, О. Люди Старої України. Мюнхен: “Дніпрова хвиля”, 

1959, 328 с. 

При повторній цитаті на те саме видання, посилання подається таким чином: 

Оглоблин, О. Цит. пр., с. 14, або, якщо повторне посилання є наступним – Там само. 

 

При цитуванні статей із журналів:  

Грушевський, М. “Щоденник (1883–1884)”, Київська старовина, 1993, ч.4, с.115. 

При повторному цитуванні цієї ж праці уживається скорочену форму: Грушевський, М. 

“Щоденник”, с.116, якщо ж повторне посилання є наступним – Там само. 

 

Форма цитування архівних матеріялів:  

Центральний державний архів закордонної україніки (ЦДАЗУ), ф.1235, оп.1, 

спр.25, арк.15. За потреби можна подавати назву фонду. При повторному наступному 

посиланні на матеріали, що зберігаються в тому ж архіві, можна вживати абревіатуру. 

При повторному посиланні на той же фонд – Там само, арк.16. 

 

Приклад посилання на електронні ресурси:  

URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/104867/22-Zhvanko.pdf. 

 

Вторинні посилання допускаються у форматі: Цит. за: Оглоблин, О. Люди Старої 

України. Мюнхен: “Дніпрова хвиля”, 1959, с. 315. 

 

Стаття має супроводжуватись англомовною анотацією обсягом не менше 2000 

знаків з пробілами та ключовими словами (5–6). 
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