
Шановні студенти та молоді науковці, 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XXІV Міжвузівської студентської науково-практичної конференції  

«Україна: історія, культура, пам’ять», яка відбудеться 11 грудня 2020 року на базі кафедри історії 

Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського. 

Мета конференції – сприяння міждисциплінарним дослідженням молоді у сфері гуманітарного 

(насамперед історичного), соціального і науково-технічного знання в їх конкретному соціокультурному 

контексті, поглиблення співпраці між вищими навчальними закладами і науковими установами. 

Планується робота секцій за такими тематичними напрямами: 

1. Етнічний і етнополітичний розвиток суспільства. 

2. Досвід державотворення та правотворення. 

3. Особистість, соціум в історичному вимірі. 

4. Культурне життя українського народу. 

5. Актуальні проблеми історії науки і техніки 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Форми участі: пленарна доповідь, секційна доповідь, учасник вільної дискусії. Матеріали конференції 

планується видати окремою збіркою до кінця навчального року. 

 

Якщо Ви бажаєте взяти участь у конференції, Вам необхідно до 1 грудня 2020 р. включно надіслати 

заявку на участь та текст тез доповіді на електронну пошту Оргкомітету конференції: 

konfhist_kpi_2020@ukr.net Після електронної реєстрації учасники отримають лист-підтвердження від 

оргкомітету. 

 

Вимоги до оформлення тез та заявка додаються.  

 

Оргкомітет вправі відхилити заявку, якщо надані матеріали не будуть відповідати зазначеним вимогам. 

За зміст тез, достовірність фактів, цитат, дат, тощо відповідає автор та його науковий керівник. За 

результатами конференції планується видати збірку її матеріалів.  

 

У зв’язку з наявною епідеміною ситуацією передбачено заочне її проведення в дистанційному режимі. 

 

Більш детальну інформацію про конференцію можна дізнатись на веб-сайті кафедри історії КПІ ім. Ігоря 

Сікорського: history.kpi.ua та за телефоном (044) 204-90-23. 

 

 

 



Вимоги до оформлення публікації матеріалів XХIV Міжвузівської студентської науково-практичної 

конференції  «Україна: історія, культура, пам’ять» 

 

Тези або текст доповіді – не більше трьох повних сторінок машинописного тексту, набраних у текстовому 

редакторі Microsoft Word (формат .doc, .docx), шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал 

1. Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи – 1,25 см (не використовувати для абзаців 

пробіли). Параметри сторінки – поля: праве – 1,5см; ліве та верхнє – 2,5 см нижнє – 3 см. 

 

На початку тез посередині сторінки чітким курсивом друкується прізвище та ініціали автора, після чого 

ставиться кома. Наприклад: Мудрий М.М., 

Наступним рядком посередині сторінки курсивом друкується посада та місце навчання (роботи) автора 

зі скороченнями. Наприклад: студент ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Наступним рядком посередині сторінки чітким шрифтом великими буквами друкується назва статті. 

Прохання звернути увагу на формулювання назви статті, яка має відображати якусь проблему або 

поставлене питання дослідження. Наприклад: ВІЙСЬКОВА РЕФОРМА В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 

ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО   

Наступний рядок залишається порожнім, після чого подається сам текст тез доповіді. 

Після закінчення тексту статті один рядок залишається порожнім. Далі нумерованим арабськими 

цифрами списком 12 кеглем подаються джерела написання доповіді, на які робляться посилання у 

тексті. 

Посилання необхідно подавати у квадратних дужках, цифра в дужках означатиме номер джерела по 

списку літератури. Якщо автор посилається на конкретну сторінку публікації, то вона подається у дужках 

після коми. Наприклад: *2+ або *1, с. 5+  

Оформлення списку джерел має відповідати вимогам МОН України (матеріали бюлетню ВАК України 

№5, 2009 р., додається). 

Після закінчення списку літератури один рядок залишається порожнім. У наступному рядку 12 шрифтом 

курсивом зазначається науковий ступінь та вчене звання, місце роботи, ініціали та прізвище наукового 

керівника автора тез чи тексту доповіді. Наприклад: Науковий керівник – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського Поколенко А.А. 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участь у XХІV Міжвузівській студентській науково-практичній конференції  «Україна: історія, 

культура, пам’ять»* 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Обраний напрям (секція)  

Тема доповіді  

Місце навчання чи роботи, посада  

Науковий керівник (місце роботи, науковий ступінь, 

вчене звання) 

 

Контактний телефон   

E-mail  

Чи плануєте мультимедійну презентацію на 

конференції (так/ні) 

 

 

 

* - всі поля обов’язкові для заповнення 

 


