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ПРОВОДЯТЬ 

 

Усеукраїнську науково-практичну конференцію 

«УКРАЇНА ДОБИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ХІХ-ХХ СТ.:  

СОЦІУМ, ЦІННОСТІ, ЖИТТЄВІ ПРАКТИКИ» 

 

До участі в конференції запрошуються науковці, працівники структурних підрозділів 

установ, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших підприємств та 

організацій, діяльність котрих має відношення до порушених на конференції проблем, 

аспіранти. 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

До початку роботи конференції планується опублікувати (у формі збірника) тези 

доповідей в електронному вигляді з обов’язковим присвоєнням ІSBN. 

 

Напрями роботи конференції 

Секція 1. Місто й село в індустріальній модернізації в контексті української та 

європейської історії (ХІХ-ХХ ст.). 

Секція 2. Соціальні зміни доби імперської модернізації України в регіональному, 

українському та світовому вимірі. 

Секція 3. Європейський і світовий ринок: тенденції модернізаційних процесів України 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Секція 4. Динаміка зміни етносоціального складу населення України в ХІХ-ХХ ст. 

Секція 5. Трансформація цінностей і життєвих практик у добу модернізації ХІХ-ХХ ст.: 

регіональний, український та європейський вимір. 

 

 

Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання 

1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг котрих  

не перевищує 8-и сторінок, включаючи рисунки, таблиці й список використаних джерел. 

2. Тези доповіді повинні бути підготовлені в форматі А4 за допомогою редактора                    

МS Word. Поля - 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не 

нумеруються. 

3. Побудовані тези доповіді мають бути наступним чином (дивіться зразок): 

- прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, місто - (14 рt), 

у правому верхньому кутку; 



- УДК     

назва тез - великими літерами, шрифт Тіmes New Roman, кегель - 14, по центру; 

-    текст - шрифт Тіmes New Roman, кегель - 14, інтервал - 1,5; 

-   список використаних джерел: шрифт Тіmes New Roman, кегель - 14, інтервал - 1,5, у 

разі наявності – вказується DOI. 

4. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, 

жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт.  

5. Список використаних джерел наводиться після тексту мовою оригіналу. Використані 

джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання 

на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом. 

Увага! До тексту тез доповіді, без узгодження з автором, можуть бути внесенні 

редакційні правки. Тези студентів друкуються у співавторстві з науковим керівником. 

6.  Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за редакційною колегією. 

7. За результатами розгляду тез доповіді буде надіслано Запрошення для участі у 

конференції. 

 

Зразок оформлення тез доповіді 

Іванов І. І. 

к.і.н., доцент 

Херсонський державний університет, м. Херсон 

УДК 

 

ДИНАМІКА ЗМІНИ ЕТНОСОЦІАЛЬНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНУ  

В ХІХ-ХХ СТ. 

 

Анотація (3-4 речення) 

Ключові слова: (5-6 слів) 

[Текст] 

 

Список використаних джерел 

 

Заявка на участь у конференції  

(надсилається обов’язково!) 

1. Прізвище, ім'я, по батькові. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, навчальний заклад або місце роботи, посада. 

            3. Планую у секції № ___ (обов’язково зазначити номер секції): 

- виступити з доповіддю; 

- тільки надрукувати тези. 

      4. Обладнання, необхідне для доповіді (комп’ютер, проектор тощо). 

5. Необхідність готелю (оплачується учасником самостійно). 

6. Поштова адреса (індекс обов’язково!), номер контактного телефону, E-mail. 

7. Інформація про те, звідки дізналися про конференцію. 

8. Підпис, дата. 

 

Організаційний внесок не стягується 

 

Подання документів для участі у конференції 

Заявку та тези доповіді необхідно надіслати на електронну адресу організаційного 

комітету до 01 березня 2020 року. 

 

Контакти 
Координатор: Наталя Кузовова 

т./ф. (0552) 32-67-62 

E-mail: kuzovovanatala@gmail.com 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_Law/ChairHistoryUkraine.aspx 

Ми у Фейсбуці: https://www.facebook.com/pg/HistoryKhersonStateUniversity 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_Law/ChairHistoryUkraine.aspx
https://www.facebook.com/pg/HistoryKhersonStateUniversity

