
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ  
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ІСТОРИЧНОМ У ПРОСТОРІ», 

яка відбудеться 23 квітня 2021 р. на історичному факультеті МДУ

НАПРЯМКИ РОБОТИ:
>  30-а річниця незалежної Української держави - історичні традиції державотворення  

в Україні;
>  30-а річниця М аріупольського державного університету;
>  Україна у Другій світовій війні, 80-а річниця початку радянсько-німецької війни;
>  актуальні проблеми історії України;
>  актуальні проблеми джерелознавства та історіографії історії України;
>  актуальні проблеми археологічних досліджень в Україні;
>  українське П риазов’я. Суспільні процеси XVIII -  XX ст.;
>  проблеми всесвітньої історії;
>  актуальні проблеми зовніш ньої політики України та міжнародних відносин;
>  Історія розвитку соціології в Україні;
>  Україна у світовому культурно-інформаційному просторі.
>  повсякденність в історії України;
>  усноісторичні дослідження;
>  особливості формування історичної пам'яті в Україні;
>  історія музеїв та музейної справи в Україні.

Тези повинні містити наступні елементи:
• постановка проблеми;
• коротка історіографія проблеми;
• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми; формулювання завдань;
• виклад основного матеріалу;
• висновки і перспективи подальшого дослідження.
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Мови конференції: українська, англійська,-російська, новогрецька, польська, назва файлу повинна відповідати 
прізвищу першого автора, наприклад: petrenko.doc ■ ■*

Статті будуть опубліковані в друкованому збірнику конференції, з повнотекстовою електронною версією 
якого можна буде ознайомитись на сайті Маріупольського державного університету за адресами: 

http://mdu.in.ua/index/materiali_konferencij/0-147 
http://91.250.23-215:8080/jspui/

ВИМОГИ ДО ОФОРМ ЛЕННЯ:
1. Матеріали подаються у форматі Microsoft Word (*.doc) електронною поштою: hd@mdu.in.ua
2. Розміри полів: ліве -  2 см, праве -  2 см, верхнє -  2 см, нижнє -  2 см.
3. Ш рифт- Times New Roman -  12.
4. Ін тер вал -1.
5. У центрі -  назва прописними літерами, виділена жирним шрифтом; прізвище, ініціали 

автора подаються з правого боку через інтервал після назви доповіді.
6. Література вказується наприкінці матеріалу в алфавітному порядку. Посилання наводяться у 

тексті у квадратних дужках.
7. Обсяг матеріалу -  2 сторінки для студентів, 3 сторінки для аспірантів, до 4 сторінок для 

кандидатів та докторів наук.
8. Посилання на літературу в тексті наводяться у квадратних дужках, наприклад [5, с. 12];

http://mdu.in.ua/index/materiali_konferencij/0-147
http://91.250.23-215:8080/jspui/
mailto:hd@mdu.in.ua


КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН: (0629) 58-75-74; 0993897289 
Папац Аліна Сергіївна, Сторожилова Єлизавета Володимирівна 
Термін подачі тез доповідей -  до 25 березня 2021 р. включно.
Оргвнесок учасників конференції: 100 грн. для здобувачів вищої освіти, 150 грн. для здобувачів 
наукового ступеня та викладачів (з отриманням друкованого збірника), 50 грн. для тих, хто замовляє 
електронну версію у форматі РОБ.
Реквізити для оплати: необхідно переводити за такими реквізитами:
Маріупольський державний університет. 87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129-а 
Р/р ІІА 57 820172 03132 51001 2010 08203 банк ДКСУ в м. Київ.
МФО 820172, ЄДРПОУ 26593428.
Призначення платежу -  оргвнесок за участь в науково-практичній конференції «Україна у 
світовому історичному просторі» (обов’язково зазначити своє прізвище та ініціали). 
Відскановане зображення квитанції за оплату оргвнеску необхідно прислати на електронну 
адресу оргкомітету до 10 квітня 2020 р.
Персональне запрошення буде надіслано після отримання заявки, матеріалів та оплати оргвнеску.

ОРГКОМІТЕТ



ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
у роботі конференції

Прізвище, ім ’я, по-батькові_______________ ___________________________________________ _______

Спеціальність (Кафедра)___________________________________________

Посада (курс для студентів, аспірантів)_____________________________________________

Науковий керівник______________________ .____________________________________________________

Університет (наукова установа)________ •___________________________________ _____

Країна, область_______________________________________  -____________ __

Поштова адреса_______________________________________________________________________________

e-m ail________________________________________________ _ _ _ _ _ _____________________________

Телеф они______________________________ _____________________________________________________

Назва доповіді____________________________________________________

Збірник (друкована чи електронна версія)_____________________________________ _ _____________

Дата , Підпис

ПРИКЛАД ОФОРМ ЛЕННЯ ТЕЗ МАТЕРІАЛІВ  

НАЗВА СТАТТІ
і

Прізвище І. П.
Текст статті 
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