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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі всеукраїнської науково-практичної конференції
«Україна в контексті соціогуманітарних викликів сучасності: історичний досвід та
перспективи», яка відбудеться 17 травня 2022 року.

Робочі мови конференції:
українська, англійська.

Форма участі:
дистанційна

Основні тематичні секції роботи конференції:

Секція 1. Актуальні проблеми суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку
України XX – початку XXІ ст. через призму соціогуманітарних проблем.

Секція 2. Націєтворчі,  релігієзнавчі та соціокультурні процеси в Україні:  виклики та
перспективи.

Секція 3. Краєзнавчо-туристичні та регіональні студії вітчизняної історії.

Для обговорення пропонуємо такі напрямки:
§ Суспільно-політичний та соціально-економічний зріз історії України в контексті

соціогуманітарних проблем ХХ – ХХІ ст.
§ Повсякденна історія та безпека життєдіяльності України.
§ Російсько-українська війна: цивілізаційні та соціогуманітарні виклики сучасності.
§ Націєтворчі, релігієзнавчі та соціокультурні проблеми історії України.
§ Науково-освітній простір України: традиції і перспективи.
§ Актуальні питання національно-патріотичного виховання України.
§ Соціогуманітарні студії в історіографічній спадщині.
§ Краєзнавчо-туристичні та регіональні аспекти соціогуманітарних досліджень.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі у роботі конференції та включенні матеріалів до збірника конференції,

необхідно:

· заповнити електронну форму учасника до 12 травня 2022 р. за посиланням:
https://forms.gle/az4eqo8NVcPYGi6H8.

· надіслати тези доповідей на електронну адресу istorii222@gmail.com до 17
травня 2022 р. (назвою файлу є прізвище автора) з приміткою у темі листа:
на конференцію

Кожен учасник отримає іменний сертифікат із зазначеною кількістю годин у
розмірі 0,2 кредиту ECTS (6 годин)

Тези будуть друкуватися в авторській редакції без додаткового редагування

(відповідальність за зміст та орфографію матеріалів несуть автори)

https://forms.gle/az4eqo8NVcPYGi6H8
mailto:istorii222@gmail.com


Оргкомітет залишає за собою право відмовити у публікації невідредагованих
матеріалів, які не відповідають тематиці та вимогам.

До публікації приймаються тези обсягом від 3 до 5 сторінок набраних у редакторі
WORD у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc.  Шрифт Times  New Roman
14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм., нумерація сторінок не потрібна.

Спочатку друкуються прізвища та ініціали авторів прописними літерами, шрифт
полужирний вирівнювання «по лівому краю», у наступному рядку – науковий ступінь,
вчене звання, установа, через інтервал назва доповіді: шрифт полужирний, вирівнювання
«по центру». Через інтервал виклад основного тексту, вирівнювання «по ширині».
Посилання на джерела у квадратних дужках по тексту [1, с. 259], бібліографічний список у
кінці тексту.

Зразок оформлення тез:

ТАРАПОН О.А.
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і культури України та

спеціальних історичних дисциплін Університету Григорія Сковороди в Переяславі

ШЛЯХ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: ПОЛІТИЧНИЙ ДОСВІД КІНЦЯ
1980-х – ПОЧАТКУ 1990-х рр.

(Текст доповіді)
Список використаних джерел:

Потапенко Я. Концепт «Великої Перемоги» як антиукраїнська ідеологема
кремлівської пропаганди: спроба комплексного міждисциплінарного аналізу. Наукові
записки з української історії: Збірник наукових статей. Переяслав-Хмельницький, 2015.
Вип.36. С.112-121.

Секретный дополнительный протокол к договору о ненападении между Германией
и Советским Союзом. Україна в ХХ столітті (1900-2000): Зб. документів і матеріалів
/Упоряд.: А.Г  Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.Ю. Король та ін. Київ: Вища школа, 2000. 351 с.

Сорока Михайло. Від замаху на Грбачова до виходу Литви. Укрінформ. 07.02.2021.
URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3185503-vid-zamahu-na-gorbacova-do-vihodu-
litvi.html

Тарапон О., Пудиш Д. Соціокультурні трансформації на теренах Західної України в
умовах перебудови (1985-1991 рр.). Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Переяслав, 2020.
Вип. 17(19). С.178-186.

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті Університету Григорія
Сковороди в Переяславі https://uhsp.edu.ua/ (з посиланням на конференцію і збірник тез)

Адреса оргкомітету: кафедра історії і культури України та спеціальних історичних
дисциплін, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, вул. Сухомлинського, 30, м.
Переяслав, Київська область, 08401.

Довідкова інформація за телефонами:
093 303 5007 Молоткіна Валентина Костянтинівна
066 889 4580 Тарапон Оксана Анатоліївна
Матеріали надсилати на адресу: istorii222@gmail.com
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