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Планується робота таких секцій:
Секція 1. Проблеми давньої, середньовічної та нової історії і культури слов’ян.
Секція 2. Проблеми історії та культури слов’янських народів у ХХ – ХХІ ст.
Секція 3. Проблеми всесвітньої історії.
Для участі в роботі конференції необхідно надіслати:
1. Заявку учасника. Вказується прізвище, ім’я та по батькові студента (магістранта),
учня, місце навчання, курс, факультет, тема доповіді, науковий керівник, поштова та
електронна адреси, контактний телефон (надіслати до 20 березня 2021 року).
2. Текст статті (до 4 сторінок включно з науково-довідковим апаратом) подати
в електронному варіанті до 20 березня 2021 року.
Вимоги до оформлення статті:
1) постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз історіографії проблеми;
формулювання мети статті; виклад основного матеріалу; висновки; список джерел та
літератури
2) текст повинен бути набраним в форматі Word, формат аркуша А4, шрифт – 14,
інтервал – 1,5; усі поля – по 2 см;
3) посилання на літературу – [3, с. 78], для архівних джерел – [5, арк. 104 зв.] (див.
зразок оформлення статті).
За якість поданого матеріалу відповідальність несуть автори. Оргкомітет залишає за
собою право відхиляти статті, які не відповідають тематиці конференції; відбирати
учнівські повідомлення для публікації.
3. Статті, які виконані з дотриманням вимог, будуть опубліковані у збірнику наукових
праць «Студентські історичні студії» (Вип. 10).
Публікація статей здійснюється на платній основі.
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