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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 

Кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання 

історичних дисциплін Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка запрошує взяти участь у третій всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Сучасні музеї – центри збереження та 

використання історико-культурної спадщини». 

Конференція відбудеться 21-22 жовтня 2021 року у приміщенні Сумської 

обласної універсальної наукової бібліотеки та Музейно-виставкового центру 

«Тростянецький».   

Тематичні напрями конференції: 

– актуальні проблеми музейної і пам’яткоохоронної справи; 

– краєзнавчо-біографічні аспекти сучасного музеєзнавства;  

–  музейна педагогіка в Україні та світі; 

–  музейно-педагогічна діяльність в закладах спеціальної та інклюзивній освіти; 

–  мистецька спадщина в сучасних музеях; 

–  культурний (музейний) туризм в Україні та світі;  

 
Для участі у конференції необхідно до 10 жовтня 2021 року надіслати на 

електронну адресу Museumconf2021@gmail.com заявку, а також сплатити 

організаційний внесок – 50 грн. (програма+сертифікат).  
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 

Форми участі: очна, заочна, дистанційна. 

Матеріали конференції будуть розміщені науково-педагогічному журналі 

«Теорія та методика навчання суспільних дисциплін» яке буде видане за кошти 

авторів. Вартість публікації статті (7-12 сторінок) у журналі «Теорія та методика 

навчання суспільних дисциплін» – 200 грн. Якщо автора влаштовує електронний 

варіант, то редакційний внесок складає 100 грн. 

Кошти надсилати на карту Приватбанку 5168 7427 1447 0915 (Моцак Світлана 

Іванівна). Статті надсилати на Е-mail: mocakci@ukr.net 

Гроші надсилати після повідомлення про те, що стаття прийнята до друку. 

Автор несе відповідальність за достовірність інформації, що подається. 

Можлива участь у роботі конференції без публікації матеріалів – за 

заявленою темою доповіді чи повідомлення. 

Оргкомітет конференції: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, кафедра 

всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних 

дисциплін, ауд. 435 (НН інститут історії, права та міжнародних відносин. 

Інформація для довідок: Снагощенко Валентина Володимирівна – +38 066 473 

9898, 

Авхутська Світлана Олександрівна – + 38 050 290 9393  
 



Додаток 1 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА  

ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Сучасні 

музеї – центри збереження та використання історико-культурної спадщини» 

(заповнити і надіслати на адресу оргкомітету до 10 жовтня 2021 року) 

 

1.     Прізвище, ім’ята побатькові _______________________________________ 

2.     Науковий ступінь __________________________________________________ 

3.     Учене звання ______________________________________________________ 

4.     Місце роботи ______________________________________________________ 

5.     Посада ___________________________________________________________ 

6.     Адреса службова ___________________________________________________ 

7.     Адреса домашня ___________________________________________________ 

8.     Контактні телефони, E-mail __________________________________________ 

9.   Назва секції _______________________________________________________ 

10.Тема доповіді ___________________________________________________ 

 

 

Додаток 2 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

УДК 371 
 

УМОВИФОРМУВАННЯМОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХЗАСАД СОЦІАЛЬНОГОКАПІТАЛУ 

Стаття присвячена дослідженню соціального капіталу як міри інтегрованості особистості в єдину систему 

етико-психологічних взаємин. 

Ключові слова: соціальний капітал, соціальний простір, соціальна мобільність,  

функції соціального капіталу. 

Авхутська С.А. 

Условияформированияморально-психологическихосновсоциальногокапитала. 

Статьяпосвященаисследованиюсоциальногокапиталакакмерыинтегрированностиличности в единую систему 

этико-психологических отношений. 

Ключевые слава: социальный капитал, социальное пространство, социальная мобильность, функции 

социальногокапитала. 

Avkhutska S.A.ThePremiseofFormingMoralandpsychologicalPrinciplesofSocialCapital.  

Articleisdevotedresearchofthesocialcapitalasmeasuresofintegrationofthepersoninuniformsystemofetiko- 

psychologicalmutualrelations… 

Keywords: socialcapital, socialspace, socialmobility. 

Текст статті………………………………………… 
Перелік обов’язкових елементів статті: 

– Постановка проблеми у загальному вигляді та визначення її зв’язку з важливими науковими чи 

практичними завданнями. 

– Аналіз новітніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається 

автор. 

– Визначенняневирішенихранішепитаньзагальноїпроблеми,якимприсвячуєтьсяозначенастаття. 

– Формулювання цілей статті (постановка завдань). 

– Виклад основного матеріалу дослідження. 

– Висновки з викладеного у статті дослідження, визначення перспектив подальших розвідок у цьому 

напрямі. 
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