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До участі запрошуються викладачі, аспіранти закладів вищої 

освіти, співробітники науково-дослідних установ, музеїв, державні 

службовці, краєзнавці. 

 

Основні тематичні напрямки: 

І. Українська регіоналістика: суспільно-політичний, філософський контексти. 

ІІ.  Культура України в площині етнорегіоналістики. 

ІІІ. Вектори регіональних досліджень: історичний, географічний, мистецький. 

ІV. Краєзнавство літературне, музичне, театральне, фольклор. 

V. Видатні постаті рідного краю: митці, науковці, педагоги. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. Форма участі: очна, заочна. 

 

За результатами конференції заплановані публікації у наукових виданнях 

«Українське мистецтвознавство» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України; 

«Література та культура Полісся» (Index Copernicus), науково-методичній збірці 

«Теорія і методика мистецької освіти» НДУ ім. Миколи Гоголя, колективна 

монографія «Українська сучасна регіоналістика». 

 

Заявку для участі в конференції надіслати до 12 квітня, статтю - 30 

травня 2021 р. на адреси: о.kavunnyk@gmail.com  

координатор Кавунник Олена Анатоліївна - 067-92-56-307, 066-83-40-440. 

 

Участь заочна в разі карантинних заходів для упередження короновірусу. 
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Заявка 
учасника ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Сучасні виміри української регіоналістики» 

Усі пункти просимо заповнити 
Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Установа, організація, навчальний 

заклад 

 

Посада  

Назва доповіді  

Напрям роботи  

Е-mail, контактний телефон 

(мобільний, робочий)  
 

 

Вимоги до оформлення матеріалів 

Стаття у фаховому виданні (Index Copernicus):  

У даних про автора зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, 

вчені звання, посада, місце роботи, контактний телефон, е-mail, поштова адреса, 

подаються українською та англійською мовами. 

Текст статті – Microsoft Word (розширення *.doc, *.docx). Гарнітура – Times New 

Roman, кегль – 14 pt. Усі поля – 2 см. Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 1 

см. Якщо у статті використовувалися нестандартні шрифти, необхідно обов’язково (!) їх 

надати. Назва статті, прізвище, ім’я, по батькові подаються українською та англійською 

мовами. 

СТРУКТУРА СТАТТІ 

1. Стаття починається з індексу УДК у верхньому лівому куті. 

2. Ініціали та прізвище автора – напівжирним шрифтом по лівому краю. 

3. Назва статті напівжирним шрифтом вирівнювання по центру. 

4. Анотації та ключові слова подаються українською та англійською мовами. 

Кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою 

обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо видання не є повністю 

україномовним, то кожна публікація не українською мовою супроводжується також 

анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. 

5. Основний текст статті може розбиватися на підрозділи. Посилання в тексті 

подаються у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та сторінки ([7, с. 64]). 

Нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл) ставиться обов’язково: 

 між ініціалами та прізвищем (С. Русова); 

 після географічних скорочень (м. Київ); 

 між знаками номера (№) та параграфа і числами, які до них відносяться; 

 у посиланнях на літературу [14, с. 60]; 



 всередині таких скорочень: і т. д., і т. п. тощо; 

 між числами й одиницями виміру (20 кг), а також дат (ХХ ст., 2002 р.) 

6. Схеми та малюнки у статті потрібно пронумерувати. Нумерація виділяється 

курсивом, назва малюнка – курсивом напівжирним. 

Слово &quot;Таблиця&quot; виділяється напівжирним шрифтом по правому краю, 

назва таблиці – по центру напівжирним курсивом. 

7. Література розміщується після статті у порядку згадування або в алфавітному 

порядку. 

Список літератури оформляється відповідно до ДСТУ 8302:2015 р. DOI 

8. Пристатейна література повинна бути транслітерована латиницею і наведена 

після списку літератури (REFERENCES за стандартом АРА). 

 

                       Вартість 1 стандартної сторінки – 40 гривень 

 

 

 


