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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Всеукраїнська студентська наукова конференція 

 «Апостол кращої долі України»: до 200-річчя з дня народження 

М.І. Костомарова. 

 

Шановні викладачі, магістранти та студенти! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

Всеукраїнської студентської наукової конференції  

«Апостол кращої долі України»: 

 до 200-річчя з дня народження М.І. Костомарова. 
 

яка відбудеться 16 травня 2017 року. 

 

Робота конференції планується за такими напрямами: 

► М.І. Костомаров: життєвий шлях 

► Наукова та творча спадщина М.І. Костомарова 

► Микола Костомаров та Кирило-Мефодіївське товариство 

► Актуальні питання історії України 

► Історіографія та джерелознавство історії України 

 

Робоча мова конференції – українська. 

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори та наукові 

керівники. 

У разі значних розходжень поданих тез із вимогами, оргкомітет 

залишає за собою право редагування авторського тексту або 

відхилення публікації. 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

► формат сторінки – А-4, редактор – Word; 

► тип шрифту – Times New Roman, розмір шрифту – 14, 

стиль - звичайний; 

► міжрядковий інтервал – 1,5; 

► відступ на абзац – 1,25; 

► параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2,5 см; 

► посилання наводяться у тексті в квадратних дужках (напр. [3, 

с.16] – джерело 3 за списком використаних джерел, стор. 16). 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Олена Дутко 

М.І. КОСТОМАРОВ ПРО ІСТОРІЮ РОЗВИТКУ ОСВІТИ НА 

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

Звернення до спадщини Миколи Івановича Костомарова – 

видатного історика, етнографа, просвітника – спричинене не лише 

його визначною роллю у вітчизняному культурно-освітньому русі, 

що відбувався на теренах Наддніпрянської України у ХІХ ст., а й 

глибинними пластами знань, вміщених на сторінках його праць, які 

донині чекають свого прочитання й оцінки. Саме багатовимірність 

надбань ученого породжує невпинний науковий інтерес до постаті 

М. Костомарова …(текст) 

Список використаних джерел та літератури 

1. 

2. 

 

Для участі в конференції необхідно до 1 травня подати: 

1. Матеріали доповіді (3–5 сторінок); 

2. Грошовий внесок, з розрахунку 25 грн. за 1 сторінку (оплата 

публікації здійснюється на кафедрі історії України – звертатись до 

Дідур Юлії Миколаївни). 

Матеріали на конференцію подаються в 111 ауд. або на електронну 

адресу: history_uman@ukr.net 

Довідки за телефоном:  (093) 811 99 09   (067) 459 02 18 

                                          Лісовська Ольга Василівна 


