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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

ХІV (ІІІ) Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених,ІІІ) Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених,
аспірантів та студентів

«Проблеми регіональної історії України»

Конференція відбудеться 24 травня 2019 року на базі Херсонського державного
університету, історико-юридичного факультету, кафедри історії, археології та методики
викладання.  (73000,  м.  Херсон,  вул.  Університетська  27)  Херсонський  державний
університет).

Мета  конференції –  обговорення  проблемних  питань  історії  регіонів  України,
особливостей  їх  етнічного,  соціокультурного  розвитку,  зокрема  Херсонщини  та
визначення перспектив нових досліджень.

До участі в конференції запрошуються молоді науковці, аспіранти, магістранти,
студенти.

Тематичні напрямки роботи конференції:
 Проблеми регіоналістики в історіографії.
 Суспільно-політичні процеси у регіонах України.
 Регіональні дослідження Голодомору-геноциду.
 Економічна історія регіонів України.
 Соціо- та етнокультурні формати розвитку регіонів.
 Історія релігії та церкви у регіонах України.

У рамках роботи конференції передбачено наступні заходи:
Пленарне засідання.
Секційні засідання:
1 секція. Актуальні проблеми історії південноукраїнського регіону.
2 секція. Історія України у політичному, соціальному та культурному вимірах.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

http://lib.kherson.ua/
http://lib.kherson.ua/
http://lib.kherson.ua/


Організаційний  внесок за  участь  в  конференції  –  100  грн.  У  його  вартість
входить публікація статті.  Організаційний внесок сплачується після рецензування
статті та її рекомендації до друку.

Оргвнесок слід перераховувати на картку Приватбанку 5168 7573 0892 4945 на
ім’я Чичикало Марії Андріївни з урахуванням комісії та обов’язково вказати призначення
платежу: «публікація статті».

Учасниками  конференції  подаються  матеріали  у  вигляді  доповіді,  які  будуть
опубліковані у збірнику матеріалів конференції  після рецензування та рекомендації
до друку.

Для участі у конференції необхідно до 25 березня 2019 року надіслати на е-
mail: окремими файлами:

- заявку учасника конференції (Петренко В.В._заявка),
- стаття (Петренко В.В._доповідь),
-  після  отримання  згоди  на  публікацію  статті  –  відскановану  копію  переказу

організаційного внеску (Петренко В.В._оплата).
Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції.

Вимоги до оформлення статті
1. Необхідні елементи змісту статті: 
- актуальність теми; 
- аналіз історіографії та джерельної бази; 
- формулювання цілей статті (постановка завдання); 
- виклад основного матеріалу; 
- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному  напрямку.
2. Статті приймаються тільки в електронному варіанті.
3. Вимоги до електронного варіанта: файл у форматі doc. Шрифт Times New Roman,
кегль  14,  міжрядковий інтервал –  1,5;  для переліку  джерел та  літератури  кегль  12.
Абзацний відступ – 1,25. Всі поля  2 см. 
4. Послідовність розміщення елементів статті: УДК (в лівому куті); прізвище автора;
науковий керівник (в правому куті); через інтервал назва статті (великими літерами по
центру); через інтервал анотація (дайджест 2-3 речення) і ключові слова (українською
мовою, курсивом); через інтервал виклад основного матеріалу статті;  через інтервал
джерела та література (нумерація позицій автоматична).
5. Посилання у списку літератури оформлюються не за алфавітом, а по мірі того, як
вони зустрічаються в тексті.  Список джерел та літератури оформлюється відповідно
до  Національного  стандарту  України  ДСТУ 8302:2015  «Інформація  та  документація.
Бібліографічне  посилання.  Загальні  положення  та  правила  складання».  Приклади
опису  наведено  на  сайті  Книжкової  палати  України  (у  зразку  елементи,  виділені
напівжирним курсивом, є необов’язковими і можуть  не включатися до бібліографічного
опису).
6. Посилання оформлюються в квадратних дужках.
Наприклад:  [1,  с.  54],  де 1 – порядковий номер позиції  (монографії,  статті)  у  списку
літератури, 54 – номер сторінки; [7, арк. 67], де 7 – порядковий номер позиції у списку
літератури, 67 – номер аркушу архівної справи.
“Там само” – не допускається.
7. Орієнтовний обсяг статті – 3-5 аркушів. 



Приклад оформлення статті

УДК 94(477)

А.О. Семенченко

науковий керівник – к.і.н., доцент Л.О. Цибуленко

БІЛЬШОВИЦЬКА ПРОПАГАНДА ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК

СВІТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТИРІВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ХЕРСОНЩИНИ У ПЕРІОД НЕПУ

У  статті  проаналізовано  агітаційну  пропаганду  більшовицького

режиму  як  один  з  напрямків  боротьби  за  владу,  спосіб  формування  нової

системи  радянських  цінностей,  спосіб  життя  побудований  на  класових

принципах, ідеї колективізму та диктатури пролетаріату. 

Ключові слова: ідеологічна пропаганда, засоби агітації, більшовицький

режим, «обов’язкова інформація». 

Сьогодні, коли в Україні триває період становлення державності, особливо

важливим є  вивчення  суспільних явищ і  процесів,  що стосуються  формування

громадянського суспільства

Джерела та література:

1. Зінченко А.Г. Дитяча безпритульність в Радянській Україні в 20-х – першій половині

30-х років ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец.

07.00.01 «Історія України. – Одеса, 2002. – 17 с.

2. Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К.: Наукова  думка, 2001. – 912 с.

3. Подкур Р., Ченцов В. Документы органов государственной безопастности УССР 1920-

1930-х годов: источниковедческий анализ. – Тернополь: Збруч, 2010. – 372 с.

4. Виноградова В. Проблеми дитячої безпритульності (20-ті роки ХХ ст.)  // Рідна школа.

– 1999. – № 10. – С. 77-78.

5. ДАХО (Державний архів Херсонської області). – Ф. 7 (Херсонська митна застава). –

Оп. 2. – Спр. 44 (Указы и предписания начальника Одесского таможенного округа о



перемещении,  увольнении  и  определении  на  службу  чиновников  таможни.

Формулярные списки досмотрщиков Лещенко, Линенко).  – 87 арк. 

6. ДАХО. – Спр. 10. – 34 арк.  

7. Свистович С.М. Особливості перебігу компанії з ліквідації неписьменності в Україні в

період НЕПу та формування основ тоталітаризму (1920 – початок 1930-х рр.) // Вісник

аграрної історії: збірник наукових праць. – Вип. 3.  – К., 2012. – С. 57-60. – URL: http://

vai.in.ua/arhiv/3/08.pdf (дата звернення: 14.05.2018). 

Автор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в статі, а
також за їхнє граматичне і стилістичне оформлення. 

Адреса конференції та оргкомітету:
73000, м. Херсон, вул. Університетська 27 Херсонський державний університет,

кафедра історії, археологія та методики викладання.
Контактна  адреса (е–mail):  ):   mchichikal):  o@kspu.ks.ua (довідки,  доповіді,  заявки,

квитанції);
Контактні телефони:
Кафедра історії, археології та методики викладання: 
контактний телефон: (0552) 32-67-62

ЗАЯВКА
На участь у Всеукраїнській науковій конференції молодих істориків

«Проблеми регіональної історії України»
24 травня 2019 р.

1. Прізвище, ім'я, по батькові
2. Місце навчання / роботи (місто)
3. Тема доповіді
4. Е-mail автора
5. Контактна адреса та телефони 
(індекс, вулиця, будинок, місто; 
телефони)
6. Форма участі (очна / заочна)
7.Чи потрібна організація 
поселення на проживання (оплата
за рахунок учасника)

*Всі поля повинні бути заповнені українською мовою без скорочень.

mailto:mchichikalo@kspu.ks.ua
http://vai.in.ua/arhiv/3/08.pdf
http://vai.in.ua/arhiv/3/08.pdf
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