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3-4 листопада 2017 року проводять
ІХ Волинську Всеукраїнську історико-краєзнавчу конференцію
Планується робота за наступними секціями:
- Історія України;
- Всесвітня історія;
- Історичне краєзнавство;
- Джерелознавство, історіографія, спеціальні історичні дисципліни.
У рамках конференції планується робота двох тематичних панелей:
1) Репресивна політика радянської влади (до 80-річчя початку Великого
терору в Україні).
2) Події 1917 р. та їх вплив на історичні долі України і світу.
Умови участі в роботі конференції:
1) Заявка учасника на участь у конференції (зразок додається).
2) Тези доповіді до 3 сторінок в електронному варіанті з науково-довідковим
апаратом.
Вимоги до тексту повідомлення: текст повинен бути набраним у редакторі
Microsoft Word. doc., гарнітура Times New Roman, кегель 14 для тексту статті, 12
для списку джерел та літератури. Формат А 4, інтервал – 1,5, всі поля – 2 см,
покликання у тексті в квадратних дужках (перша цифра – номер покликання,
через кому друга цифра – сторінка (приклад - [3, с.15]). Список використаних
джерел та літератури – в кінці тексту у наступному порядку: неопубліковані
джерела (приклад - ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 6. – Спр. 815. – 102 арк.),
опубліковані джерела та література в алфавітному відповідно до вимог
бібліографічних описів.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти публікації, які не відповідають
зазначеним вимогам. Редакційна група не несе відповідальності за науковий зміст
тез та допущені авторами помилки.
3) Організаційний внесок для учасників конференції становить 120 грн.
(включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми і

матеріалів конференції). Копія квитанції про переказ організаційного внеску
пересилається разом із заявкою. Оплата здійснюється через відділення чи
термінал «Приватбанку» за наступними реквізитами: 5168 7556 3061 2204
(Гуцало Л. В.).
Проїзд, проживання та харчування – за кошти учасників або організації, що
надає відрядження.
Заявки та матеріали надсилати на електронну адресу volyn_conf@ukr.net до
13 жовтня 2017 р.
Передбачається видання збірника на початок роботи конференції.
Координатор конференції: доц. Гуцало Людмила Вікторівна – 067-256-34-39
Адреса оргкомітету:
Історичний факультет Житомирського державного університету імені Івана
Франка, вул. В. Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008.
Тел.: (0412) 34-04-38.
Запрошуємо до участі в конференції усіх зацікавлених осіб.
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Зразок оформлення заявки
ЗАЯВКА
Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь
Прізвище___________________________________________________________
Ім’я, по батькові_________________________________________________________
Науковий ступінь і вчене звання__________________________________________
Місце роботи ______________________________________________________________
Поштова адреса ____________________________________________________________
Телефон___________________________________________________________________
Електронна адреса __________________________________________________________
Номер і адреса відділення Нової пошти
(для відправки матеріалів конференції)__________________________________________
Секція ____________________________________________________________________
Тема наукової доповіді_______________________________________________________
Форма участі (очна/заочна) ___________________________________________________

