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ПРОВОДЯТЬ 

 

V Всеукраїнську наукову конференцію молодих вчених, аспірантів та 

студентів 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ТА АРХЕОЛОГІЇ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА 

ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР» 

 

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

студенти. 

 Мета конференції – обговорення актуальних питань історії регіонів України, 

особливостей їх етнічного, соціокультурного розвитку, зокрема Херсонщини, та визначення 

перспектив нових досліджень. 

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська. 

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

доповідей, після проведення видається сертифікат. 

Напрямки роботи конференції 

 Проблеми регіоналістики в історіографії України та світовій історичній науці; 

 Студії з археології в регіональній історії; 

 Регіональні дослідження Голодомору-геноциду. 

 Суспільно-політичні процеси у регіонах України. 

 Економічна історія регіонів України. 

 Соціо- та етнокультурні формати розвитку регіонів. 

 Історія релігії та церкви. 

 

 



Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання 

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

не перевищує 8-и сторінок, включаючи рисунки, таблиці і 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; 

- 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 у кінці 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 

Іванова І. І. 

к.і.н., доцент 

Херсонський державний університет, м. Херсон 

РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ НА ХЕРСОНЩИНІ 

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 виступити за напрямом № ___ (обов’язково зазначити номер секції): 

- виступити з доповіддю; 

- тільки надрукувати тези. 

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

5. Інформація про те, звідки дізналися про конференцію. 

6. Підпис, дата. 

 

Організаційний внесок не стягується 

У зв’язку з Covid-19 конференція планується на платформі Zoom 

 

Подання документів для участі у конференції 

Заявку та тези доповіді необхідно надіслати на електронну адресу організаційного 

комітету до 01 травня 2021 року. 

 

Контакти 

Координатор: Наталя Кузовова 

т./ф. (0552) 32-67-62 

E-mail: NKuzovova@ksu.ks.ua 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/ChairHistoryUkraine 

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

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

