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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні вчителі та учні шкіл, ліцеїв, студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у
Шістнадцятій науково-практичній краєзнавчій
учнівсько-студентській конференції

«НАШ РІДНИЙ КРАЙ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ»,
яка проходитиме в приміщенні Житомирського державного
університету ім. Івана Франка 8 квітня 2020 року о 10.00
за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 40.
Учасникам пропонується зосередити увагу на такій проблематиці, яка може
розширюватись:
 Історичні студії: Житомир та Житомирщина як об’єкти дослідження;
 Історична Волинь-Житомирщина: етно-конфесійні, соціально-економічні та
культурні особливості;
 Історична пам’ять та персоніфікована історія України й регіону;
 Друга світова війна та радянський період в історії України;
 Актуальні питання держави і права: історія та сучасні тенденції.
Робоча мова конференції – українська.
Кращі роботи будуть відзначені дипломами.
Для участі у конференції потрібно до 1 квітня 2020 р. надіслати на електронну
адресу організатора hystory.ukr@gmail.com контактний телефон: 067-304-34-67
(Рудницька Наталія Василівна):
 заявку на участь, у якій має бути вказане прізвище, ім'я та по батькові учасника;
прізвище, ім’я та по батькові педагогічного чи наукового керівника, контактний
телефон, електронна адреса.
 назву навчального закладу, клас навчання;
 тему і текст доповіді.
Планується видання статей учасників конференції у збірнику наукових
праць «Україніка молода».

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ЗБІРНИК
УЧНІВСЬКО-СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
«УКРАЇНІКА МОЛОДА» № 9
(за матеріалами науково-практичної краєзнавчої учнівсько-студентській конференції
„НАШ РІДНИЙ КРАЙ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ" )
Стаття повинна містити такі обов’язкові елементи:
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її актуальність.
2. Короткий аналіз опрацьованих та використаних досліджень (історіографія проблеми).
3. Формулювання мети статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів.
5. Висновки даної статті.
6. Джерела та література.
Обсяг статті – 3–6 сторінок тексту формату А 4.
Мова статті – українська.
Текст статті має бути набраний через 1,5 інтервалу, шрифт Тіmes New Roman, кегль 14, а
для «ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ» – кегль 12; поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм.
Перед назвою статті необхідно подати ім’я та прізвище автора, навчальний заклад. Далі –
місце роботи, посада, прізвище та ініціали наукового керівника.
Далі – через один інтервал великими жирними літерами друкується назва статті. Через
один інтервал – текст статті. Після тексту статті великими жирними літерами по центру сторінки
друкуються «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА».
Посилання в тексті статті слід зазначати порядковим номером за переліком у списку
джерел та літератури, виділеним двома квадратними дужками, через кому необхідно вказати
номер сторінки на яку зроблено посилання. Наприклад [2, с. 24], де 2 – порядковий номер
джерела зі списку джерел та літератури, а 24 – номер конкретної сторінки джерела. Якщо
використовуються архівні джерела, вони оформлюються за прикладом [2, арк. 24]. Посторінкові
посилання не допускаються!
«ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА» оформлюються в алфавітному порядку за чинними
бібліографічними вимогами.
Електронний варіант матеріалів відправляється на адресу електронної пошти
hystory.ukr@gmail.com у форматі Microsoft Word із розширенням .doc, .docx, .rtf. Ім’я файлу має
відповідати прізвищу автора.
СТАТТІ ОФОРМЛЕННІ З ПОРУШЕННЯМ ВКАЗАНИХ ВИМОГ ПРИЙМАТИСЯ
НЕ БУДУТЬ!
ЗРАЗОК
Дмитро Дмитрук (кегель 14)
студент ІІІ курсу історичного факультету
ЖДУ ім. І. Франка
(науковий керівник: к. і. н.,
доцент кафедри історії України Мельничук І. В. )
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