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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Сумські історико-краєзнавчі студії», яка відбудеться 

5 листопада 2020 року на базі Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти. 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

 

 Історіографічні та джерелознавчі проблеми регіональних досліджень 

 Біографічні та генеалогічні дослідження 

 Археологія Сумщини 

 Історія освіти Сумської області 

 Історія населених пунктів Сумщини 

 Історичні процеси на Сумщині 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська 

 

Форма участі: очна, заочна 

 

Організаційний внесок: не передбачений. 

 

Для участі у конференції необхідно до 31 жовтня подати на адресу 

оргкомітету наступні матеріали: заявку для участі у конференції із зазначенням 

теми доповіді, відомостей про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий 



ступінь, звання, посада і місце роботи, контактні дані – телефон/електронна 

адреса), і статті до 5 листопада 2020 року. 5 листопада відбудеться 

обговорення надісланих матеріалів у режимі чату. Матеріали надсилаються на 

електронну адресу: sumykonf@gmail.com 

 

Вимоги до статей: Електронний варіант тексту обсягом 5–10 повних сторінок 

формату А4 (заповнення останньої сторінки не менше 75%), набраного в 

редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, 

*rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New 

Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1 см, міжрядковий інтервал – 1,5 см; не 

виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на 

редагування. Назва статей виставляється по центру й виділяється великими 

літерами. Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, 

зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела, наприклад: 

[5; 6]; [5, с. 23], [11, арк. 12–13; 14, с. 234–235]. Список використаних джерел та 

літератури – в алфавітному порядку згідно з новими вимогами ДАК до 

бібліографічних описів. У верхньому правому куті слід зазначити прізвище, 

ім’я та по батькові автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, 

організацію. 

Автори статей несуть відповідальність за точність викладених фактів, 

цитат, власних імен, географічних назв, посилань на джерела та інших 

відомостей. Оргкомітет залишає за собою право редагування статей. 

Повідомлення про включення доповідей до програми та запрошення 

на конференцію будуть надіслані авторам оргкомітетом. 

Збірник матеріалів конференції в електронному вигляді буде 

підготовлений та розісланий учасникам конференції протягом місяця після її 

проведення. 

 

Конференція відбудеться за адресою: 

Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 5 

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

Контактна особа – Кудінов Дмитро Валерійович (+80503647816; 

+80980185590) 



Додаток 1 

Зразок оформлення заявки на участь у конференції 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Сумські історико-краєзнавчі студії» 

(5 листопада 2020 року, м. Суми) 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові:____________________________________________ 

Науковий ступінь, учене звання:________________________________________ 

Посада:_____________________________________________________________ 

Установа:___________________________________________________________ 

Контактні телефони:___________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________ 

Форма участі:________________________________________________________ 

Секція конференції:___________________________________________________ 

Тема доповіді:________________________________________________________ 

Мультимедійна презентація: ні □ /так □ 



Додаток 2 

Зразок оформлення статей 

Кудінов Дмитро Валерійович 

д. і. н., доцент, професор кафедри 

педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту, Комунальний заклад 

Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

 

ПАВЛО ЛИНТВАРЬОВ: БІОГРАФІЧНІ НОТАТКИ З ЖИТТЯ 

ПРЕДСТАВНИКА ПОКОЛІННЯ «ВІСІМДЕСЯТНИКІВ» 

Текст 

…На формування світогляду юнака значною мірою впливали «дурні 

компанії», які він заводив з нігілістами-прибічниками революційних тенденцій 

російського визвольного руху. Зокрема, у 1880-му році за адресою свого 

проживання в Києві він випадково став сусідом членів Південно-російського 

робітничого союзу С. М. Богомолець (1856–1892) та А. І. Преображенського, на 

квартирі яких зберігалися протиурядові прокламації й з якими, вочевидь, 

знайомився й Павло [2, арк. 2]… 
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