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Агентство розвитку Дніпра
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара спільно з Міністерством освіти і науки
України, Дніпровською міською радою, Державним архівом Дніпропетровської області, Дніпропетровським
національним історичним музеєм імені Д. І. Яворницького, Дніпропетровським обласним центром з охорони
історико-культурних цінностей, Дніпропетровською обласною організацією Національної спілки краєзнавців
України, Агентством розвитку Дніпра 20 квітня 2018 року проводять Всеукраїнський науковий семінар
«Проблеми краєзнавства, музеєзнавства та пам’яткознавства України», присвячену 100-літтю історичної
науки та освіти в ДНУ ім. Олеся Гончара.
Робота семінару планується за такими напрямами:
теоретичні та прикладні аспекти історичного краєзнавства;
науковий статус та перспективи розвитку музеології;
теоретичні, юридичні та практичні проблеми охорони памʼяток історико-культурної спадщини;
основні напрями та завдання професійної підготовки кадрів в сферах історичного краєзнавства, музейної
справи та охорони історико-культурних памʼяток
видатні особистості історичного краєзнавства, музеєзнавства та памʼяткознавства
Оргкомітет семінару запрошує Вас до 15 лютого 2018 р. надіслати:
– (електронною поштою) заявку на участь у семінарі з відомостями про автора: прізвище, ім’я, по батькові,
місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, домашня адреса з поштовим індексом міста,
контактні телефони та e-mail, у разі необхідності вказати на потребу у поселенні і запланований термін
проживання;
– (електронною поштою) текст доповіді українською мовою обсягом 0,5 др. арк., набраного в редакторі Word
у вигляді комп'ютерного файлу в форматі doc або rtf. за зазначеною електронною адресою та обов’язково
роздрукований варіант доповіді, підписаний автором (для аспірантів обов’язкова рекомендація наукового
керівника).
На початку статті подаються УДК, ініціали та прізвище, назва навчального закладу (курсив), назва статті
(великим літерами), анотація (1,5–2,0 тис. знаків) і ключові слова (українською, російською та англійською мовами).
Посилання на джерела та літературу робити в тексті у квадратних дужках: [1, арк. 2], або [2, с. 15] відповідно до
списку використаних джерел та літератури, що формується за абеткою як бібліографічні посилання наприкінці
тексту. Шрифт ТimesNewRоman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє –
2 см, нижнє – 2 см. Детальніше з вимогами можна ознайомитися за адресою http://ndhistory.dp.ua/index.php/NDP/
about/submissions.
За матеріалами семінару планується видання фахового збірника наукових. Матеріали, які надійшли
після зазначеного терміну (28 лютого 2018 р.) та оформлені у невідповідності з вимогами до фахових видань, не
будуть розглядатися. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів на семінар та для публікації. Запрошення
учасникам будуть надіслані персонально за місяць до дати семінару. Учасники семінару надають організаційний
внесок у розмірі 100 грн. при реєстрації. Проїзд, проживання та харчування – коштом учасника.
Адреса оргкомітету: 49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72. Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара, історичний факультет, кафедра історії України.
Відповідальний за проведення конференції – завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук,
професор Святець Юрій Анатолійович (devotee@i.ua)
Відповідальний секретар оргкомітету – професор кафедри історії України, доктор історичних наук,
професор Ващенко Володимир Володимирович (vovanm@i.ua).
Контактний телефон: (056) 374-98-64, електронна адреса: hist_ukr_dnu@i.ua.
Оргкомітет семінару

