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Вельмишановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХІ Міжнародної наукової конференції 

«Знаки питання в історії України: про що мріяли, що маємо, на що 

надіємося?», яка відбудеться  28-29 вересня  2016 року в м. Ніжині (Україна) 
 

Тематика конференції: 
1. Михайло Грушевський та його доба. 
2. Концепції українського державотворення: чи витримали перевірку часом? 
3. Влада і соціум: 25 років незалежної України.  
4. «Вся королівська рать»: державне будівництво у персоналіях.  
5. Втрачені можливості і нові перспективи української культури і освіти. 

 

Для участі в конференції необхідно до 12 вересня 2016 р. надіслати заявку  

(анкета за зразком, в якій вказати тему доповіді, відомості про автора та інформацію 

про особисту участь у її роботі), а також текст статті. За умов прийняття матеріалів 

до участі у конференції надіслати відсканований варіант квитанції про оплату 

публікації. 

Передбачено друк матеріалів учасників конференції у двох варіантах: 1. У 

збірнику матеріалів конференції (матеріали обсягом від 5 до 10 сторінок, з УДК, 

анотацією та ключовими словами укр. мовою); 2. В окремому випуску збірника 

наукових праць «Література та культура Полісся», що входить до переліку фахових 

видань ВАК України (статті, що відповідають вимогам ВАК:  обсягом  від 12 

сторінок, обов’язково мають включати УДК, анотації та ключові слова українською, 

російською й  англійською мовами). Тексти доповідей відправляти в електронному 

варіанті (у текстовому редакторі Word шрифтом Times NewRoman, 14 кеглем, 

інтервал 1,5, з полями: 25 мм – верхнє, нижнє, ліве, 15 мм – праве) на електронну 

пошту: nizhyn-ist-fak@ukr.net. 

Робочі мови – українська, російська, польська, англійська. Вартість публікації 1. 

У збірнику матеріалів – з розрахунку 20 грн. за сторінку тексту; 2. У збірнику 

«Література та культура Полісся» – 30 грн. за сторінку. Оплата здійснюється 

поштовим переказом. Для безпосередніх учасників конференції реєстраційний збір 

становить 100 грн. Проїзд, проживання та харчування – за кошти учасників або 

організації, що надає відрядження. 
 

Адреса оргкомітету конференції: 
16602 вул. Графська, 2,  тел. 068-15-27-568 Крупенко Оксана Василівна 

(відповідальна за грошові перекази)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Чернігівська обл., м. Ніжин                     

історико-юридичний факультет  

тел. 067-880-10-59 Кривобок Олександр Павлович 

(відповідальний за публікацію матеріалів конференції) 

НДУ імені Миколи Гоголя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        електронна пошта: nizhyn-ist-fak@ukr.net 

 

Заявки і матеріали надсилати електронною поштою до 12 вересня 2016 р. 



 

Зразок заявки-анкети 

 

Прізвище, ______________________ 

ім’я та по батькові _______________ 

 

Місце роботи або навчання ______________ 

Посада  _______________________________ 

Науковий ступінь  ______________________ 

Вчене звання __________________________ 

 

Науковий керівник (для учасників-студентів)  _____________ 

 

Телефон:  

дом. 

моб. 

Е-mail 

Поштова адреса:  ___________________________ 

 

Тема доповіді     ____________________________ 

 

Секція                 ____________________________ 

 

Чи потрібне технічне забезпечення доповіді (мультимедійний проектор) ?  

 

Форма участі (очна, заочна) 

 

Потреба поселення в гуртожиток (так, ні) 

 

Дата відправки матеріалів  ___________ 

 

Підпис 


