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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
У зв'язку із російською військовою агресією та бойовими діями на території
Сумщини, ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною
участю «АРХЕОЛОГІЯ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ,
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ» переноситься на 27 травня 2022 р.
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції, що відбудеться
27 травня 2022 р. на базі навчально-наукового інституту історії, права та
міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету імені
А.С. Макаренка
Планується робота за такими напрямами:
- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА АРХЕОЛОГІЯ;
- ЗАГАЛЬНА АРХЕОЛОГІЯ;
- АРХЕОЛОГІЯ СУМЩИНИ;
- ВОРОНІЗЬКА АРХЕОЛОГІЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ ННІ ІСТОРІ ПРАВА
ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН СумДПУ ім. А.С. МАКАРЕНКА
2021 р.: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
- АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ.
Мови конференції: українська, англійська, мови країн-членів ЄС.

Заявки та тези доповідей просимо надсилати до 20 травня 2022 р. на
електронну адресу istukr.conference@gmail.com
Форма участі – дистанційна, заочна.
Участь в конференції передбачає публікацію тез у електронному збірнику
матеріалів. Збірник автори отримають протягом місяця після проведення
конференції.
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ БЕЗКОШТОВНІ
Вимоги до оформлення публікацій:
До друку приймаються публікації, що містять результати оригінальних
досліджень та не публікувалися раніше в інших виданнях.
Тези необхідно оформити згідно з такими вимогами:
1) становити обсяг – до 3-х сторінок, всі поля – по 2 см, гарнітура
«TimesNewRoman», кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ –
1,25 см;
2) ілюстрації (малюнки, блок-схеми, графіки) розташовуються у тексті та
виконаними в одному з графічних редакторів. Малюнки подаються чорно-білими
(без напівтонів), контрастними. Блок-схеми та малюнки групуються, додатково
подаються окремими файлами в електронному вигляді формату *.jpeg;
3) таблиці розміщуються безпосередньо у тексті. Кожна таблиця має
містити заголовок;
4) ініціали та прізвища, а також роки, століття, найменування з’єднуються
нерозривним пробілом.
5) нумерація сторінок не друкується. Посилання на наукову літературу в
тексті подаються за таким зразком: [5, с. 87], де 5 – номер джерела за списком
літератури, 87 – сторінка.Посилання на декілька наукових видань одночасно
подаються таким чином: [3, с. 156; 8, с. 22-23].Джерела та література повинні бути
оформлені з усіма бібліографічними відомостями згідно ДСТУ 2015: автор, назва,
місце видання, рік видання, кількість сторінок видання (за останніми вимогами
МОН України).Бібліографічний список мовою оригіналу складається в
алфавітному порядку і подається після тексту(нумерація ручна).
6) матеріали мають містити такі складники:
- ініціали, прізвище автора;
- назва закладу, де працює або навчається автор;
- назва матеріалів;
- текст;
- література та використані джерела.
Автори можуть безкоштовно опублікувати статті у науковому виданні
«КОНСЕНСУС». Докладніше на нашому сайті за посиланням history.sspu.edu.ua
Просимо максимально ретельно вичитувати ваші матеріали! Усі
опубліковані в збірці матеріали подаються в авторській редакції.
Адреса Оргкомітету конференції:

400002, м. Суми, вул. Роменська, 87.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин,
кафедра історії України.
Контактний телефон:
+38 095 3048441 (Оліцький В’ячеслав Олександрович, канд. іст. н., в.о.
завідувача кафедри історії України).
Заявки на участь у
ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю
«АРХЕОЛОГІЯ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ, СУЧАСНИЙ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
Прізвище, ім’я по батькові
Науковий ступінь, вчене звання, посада
(повністю)
Місце роботи
Секція конференції
Тема наукової доповіді
Електронна адреса (обов’язково)
Контактний телефон
Поштова адреса (для отримання
збірника «Новою пошти» необхідно
вказати місто та № відділення)
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Оліцький В.О.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ С.А. МАЗАРАКІ НА РОМЕНЩИНІ
Систематичні археологічні дослідження на Роменщині започаткував у першій
половині 80-х років ХІХ ст. місцевий поміщик Сергій Аркадійович Мазаракі.
Після закінчення художньої академії, він повернувся у с. Попівку Роменського
повіту, де, з часом залишивши художню справу зайнявся археологіює. На думку
професора І.А. Лінніченко, який добре знав С.А. Мазаракі, археологом він став
випадково. Поштовхом до зацікавлення цією справою слугувало знайомство із
відомими істориками та археологами, зокрема В.Б. Антоновичем та
Д.Я. Самоквасовим. Докладніше познайомитися із археологією на практиці
С.А. Мазаракі вдалося під час розкопок В.Б. Антоновича у його помісті в
Попівці[3, с. 180].
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