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СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ 

КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ПРАВА ТА 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
(конференція зареєстрована в Українському інституті 

науково-технічної експертизи та інформації 

(посвідчення №709)) 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної наукової 

конференції «Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації», що 

відбудеться 11-12 листопада 2021 р. на базі навчально-наукового інституту 

історії, права та міжнародних відносин СумДПУ імені А. С. Макаренка.  

Планується робота 

за такими напрямами: 

• ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

• ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ СУМЩИНИ 

• ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

• ЕТНОЛОГІЯ  

• АРХЕОЛОГІЯ 

•  ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ 

ДИСЦИПЛІНИ 

• ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО, ОХОРОНА ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ, МУЗЕЄЗНАВСТВО, ТУРИЗМ 

• КУЛЬТУРА, ОСВІТА, НАУКА, ПРАВО В МИНУЛОМУ ТА СУЧАСНОМУ 



 

Конференція відбудеться 11-12 листопада 2021 р. у приміщенні навчально-

наукового інституту історії, права та міжнародних відносин СумДПУ імені 

А. С. Макаренка 

Реєстрація – 11 листопада з 9.00 до 10.00 у фойє адміністративного корпусу 

університету. 

Початок конференції – 10.00. 

Мови конференції: українська, англійська, польська. 

Заявки щодо участі у конференції просимо надсилати до 1 листопада 

2021 р. із зазначенням теми доповіді та відомостей про автора (прізвище, ім’я, по 

батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, поштова та електронна 

адреса, контактний телефон). 

Форма участі – очна та дистанційна, заочна. Участь в конференції 

передбачає публікацію тез у збірнику матеріалів. Збірник автори зможуть 

отримають під час роботи конференції. Учасникам, які приймали участь 

дистанційно та заочно, збірник буде надісланий по завершенні конференції на 

вказану автором адресу («Укрпоштою» або «Новою поштою» (автору у заявці 

необхідно вказати місто і № відділення) за рахунок отримувача. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ – 

200 грн. надсилати на картку ПриватБанк 5168757422868721 (Оліцький 

В’ячеслав Олександрович, канд. іст. н., старший викладач кафедри історії 

України, тел.: +38 095 304 8441). Участь для докторів наук та професорів 

безкоштовна. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. 

Вимоги до оформлення публікацій: 

До друку приймаються публікації, що містять результати оригінальних 

досліджень та не публікувалися раніше в інших виданнях. 

Тези необхідно оформити згідно з такими вимогами:  

1) становити обсяг – до 3-х сторінок, всі поля – по 2 см, гарнітура 

«TimesNewRoman», кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 

1,25 см; 

2) ілюстрації (малюнки, блок-схеми, графіки) розташовуються у тексті та 

виконаними в одному з графічних редакторів. Малюнки подаються чорно-білими 

(без напівтонів), контрастними. Блок-схеми та малюнки групуються, додатково 

подаються окремими файлами в електронному вигляді формату *.jpeg; 
3) таблиці розміщуються безпосередньо у тексті. Кожна таблиця має 

містити заголовок; 
4) ініціали та прізвища, а також роки, століття, найменування з’єднуються 

нерозривним пробілом. 



5) нумерація сторінок не друкується. Посилання на наукову літературу в 
тексті подаються за таким зразком: [5, с. 87], де 5 – номер джерела за списком 
літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно 
подаються таким чином: [3, с. 156; 8, с. 22-23]. Джерела та література повинні 
бути оформлені з усіма бібліографічними відомостями згідно ДСТУ 2015: автор, 
назва, місце видання, рік видання, кількість сторінок видання (за останніми 
вимогами МОН України). Бібліографічний список мовою оригіналу складається в 
алфавітному порядку і подається після тексту (нумерація ручна). 

6) матеріали мають містити такі складники:  
- ініціали, прізвище автора; 
- назва закладу, де працює або навчається автор; 
- назва матеріалів; 
- текст; 
- література та використані джерела. 

 

Просимо максимально ретельно вичитувати ваші матеріали! Усі 

опубліковані в збірці матеріали подаються в авторській редакції. 

Адреса Оргкомітету конференції: 

 

400002, м. Суми, вул. Роменська, 87. 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

Навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин, 

кафедра історії України. 

 

Контактні телефони: 

 

+38 050 754 42 54 (Вовк Олександр Володимирович, в.о. завідувача кафедри 

історії України, заступник директора з наукової роботи, канд. іст. н., доцент). 

 

Електронна адреса: 
 

ukrist@ukr.net 

 
Інформація про автора (для оформлення заявки на участь): 

 

Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю) 

Місце роботи 

Електронна адреса (обов’язково) 

Поштова адреса(для отримання збірника«Новою пошти» необхідно вказати місто 

та № відділення) 

Секція наукової доповіді: 

Тема наукової доповіді: 

Контактний телефон __________________ 


