
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА 

(м. ВІННИЦЯ) 

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 

Інформаційний лист-запрошення 
 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

 «Лихолобовські читання» 

яка відбудеться 3 листопада 2018 р.  
на історичному факультеті Донецького національного університету імені Василя Стуса 

(м. Вінниця) 

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі ВНЗ, аспіранти та студенти. 

 

Напрямки роботи конференції 

1. Урбанізаційні процеси в Україні та Європі. 

2. Модернізація та її варіанти. 

3. Повсякденне життя у промислових регіонах. 

4. Тоталітарні режими та їхні прояви. 

5. Регіональна історія як складова історичної науки. 

6. Релігія в історії України. 

 

Мови конференції: українська, англійська, російська. 

 

Умови проведення конференції 
 

Конференція відбудеться у корпусі історичного факультету, що розташований за 

адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 2. 

Організаційний внесок за участь у конференції становить 500 гр. Він включає 

публікацію матеріалів у науковому збірнику та витрати на організацію конференції. У 

випадку заочної участі у конференції, вартість публікації становить 450 гр. Кошти 

перераховувати на картку Приватбанку № 5168 7573 3351 8506 на ім’я Остапчук Олени 

Геннадіївни.  

 
Публікація матеріалів 

За матеріалами конференції буде видано збірник статей «Нові сторінки історії Донбасу» – 

журнал для публікацій наукових і практичних результатів й досліджень у галузі історичних наук. 

Журнал внесений до переліку фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України 

11.07.2016 № 820). Видання включено до міжнародної спеціалізованої наукометричної бази даних 

Index Copernicus International, а також представлено у Google Scolar. 

Вимоги до матеріалів – наведені у додатку Додаток 2. 
 

Прийом матеріалів та заявок – до 25 жовтня 2018 р.  
 

 

З питань конференції та публікації статей звертатися до Ксенії Кузіної. Контактні 

телефони: 099-053-65-45, 063-525-72-94. 

Е-mail: conferencehistory2016@gmail.com  

Адреса оргкомітету: історичний факультет, Грушевського, 2. м. Вінниця. 

 

Проїзд та проживання за рахунок відряджуючої сторони. 
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ДОДАТОК 1 

 

1.ЗАЯВКА на участь у конференції: 

(подається окремим файлом) 

 

1. Ім’я, по-батькові, прізвище,  
 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання 

 

3. Назва статті 
 

4. Місце роботи, посада 
   (вказується за наявності) 

 

5. Службова адреса  
    (для запрошень, листів) 

 

6. Контакти (телефон, е-mail) 

 

7. Форма участі (очна, заочна)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 2 

 

Вимоги до матеріалів: 

 

До друку приймаються раніше не опубліковані наукові праці. 

На початку статті вказується індекс УДК (у лівому куті аркуша). На наступному 

рядку – НАЗВА СТАТТІ (великими літерами напівжирним шрифтом). Нижче по центру 

друкується Ім’я та Прізвище автора (напівжирним шрифтом), під ним – місце роботи 

або навчання автора (курсивом у дужках).  

Спочатку подається розгорнутий опис статті (анотація) трьома мовами –

українською, англійською та російською. Загальна кількість знаків з пробілами для кожної 

анотації – 2000–2500. Структура анотації: актуальність, мета, завдання, висновки. Після 

опису – ключові слова. У англомовній та російськомовній анотаціях зазначається назва 

статті, ім’я та прізвище автора, місце роботи / навчання відповідною мовою.  

Посилання та авторські коментарі просимо робити посторінкові шрифтом 10 пт 

з міжрядковим інтервалом 1, нумерація посилань та коментарів у статті наскрізна, 

автоматична. 

Після приміток подається транслітерований латиницею з англомовним 

варіантом список назв джерел і літератури, використаних автором (див. Додаток 3). 

Транслітерація здійснюється залежно від мови оригіналу. Для транслітерації українського 

тексту слід застосовувати Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), сайт Онлайн транслітерації 

http://ukrlit.org/transliteratsiia. Для транслітерації російського тексту – систему 

Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).  

Таблиці, рисунки та графіки слід розташовувати відповідно до тексту, 

дотримуючись параметрів берегів. Фотографії надсилаються разом із текстом статті 

окремими файлами. 

Технічні вимоги: Шрифт Times New Roman-14, інтервал – 1. Параметри берегів 

сторінки: верхній – 2,5 см, нижній – 2,5 см, лівий – 2,5 см, правий – 2,5 см.  

Обсяг рукописів не повинен перевищувати 1 авторського аркуша (40 000 знаків).  

Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією 

кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри 

(відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається у 

сканованому вигляді електронною поштою. 

Матеріали та заявка на участь у конференції приймаються на е-mail: 

conferencehistory2016@gmail.com 

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування у збірнику 

за результатами конференції. Автори статей висловлюють свою особисту точку зору, що 

необов’язково збігається з поглядами членів редколегії, і несуть відповідальність за 

достовірність наведених фактів та відомостей. 

Матеріали, які не відповідають вимогам, розглядатися не будуть. Відхилені 

рукописи не повертаються і не рецензуються. 
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ДОДАТОК 3 

 

ПРИКЛАДИ 

оформлення списку літератури та опублікованих джерел (REFERENCES) 

Один автор: 

Chornovol, I. (2015). Komparatyvni frontyry: svitovyj i vitchyznianyj vymir. Kyiv: Krytyka. [in 

Ukrainian]. 

Два автори: 

Bazhan, O. H., & Danyliuk, Yu. Z. (2000). Opozytsiia v Ukraini (druha polovyna 50-kh – 

80-ti rr. XX st.). Kyiv: Ridnyj kraj. [in Ukrainian]. 

Багатотомне видання: 

Smolii, V. A. (Ed.). (2011). Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne 

doslidzhennia (2 vols.). Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian]. 

Редактор (без автора): 

Kulchytskyi, S. V. (Ed.). (2005). Orhanizatsiia ukrains'kykh natsionalistiv i Ukrains'ka 

povstans'ka armiia: Istorychni narysy. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]. 

Автор і перекладач: 
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Trans.). Kyiv: MAUP. [in Russian]. 
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Shevchenko, V. V. (2011). Rozvytok haluzej promyslovosti. In V. A. Smolii (Ed.), 

Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne doslidzhennia (Vol. 1, pp. 626–632). 

Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian]. 

Стаття в журналі: 

Donik, O. M. (2005). Blahodiinist v Ukraini (XIX – pochatok XX st.). Ukrains'kyj 

istorychnyj zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 4, 159–177. [in Ukrainian]. 

Стаття в збірнику: 

Borovoi, S. Ya. (1982). Osoblyvosti formuvannia naselennia mist Pivdennoi Ukrainy v 

doreformenyj period. Istoriia narodnoho hospodarstva ta ekonomichnoi dumky Ukrains'koi RSR, 

(16), 63–68. [in Ukrainian]. 
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Terent'eva, N. A. (1995). Grecheskie kupcy v Odesse (XІX stoletie). Abstracts of Papers 
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Назва джерела англійською мовою, Том (номер, випуск) – якщо вони наявні, Сторінки. 

Retrieved (дата звернення), from адреса сайту 

Gubar', O. (n. d.). Odessa – kak pamyatnik patriarxal'nym menyalam. Retrieved from 

http://www.migdal.ru/article-times.php?artid=5673&print=1 [in Russian]. 

Kotys, S. (n.d.). Vid hasu do natriiu: istoriia luts'koho likhtaria. Retrieved June 7, 2017, 

from http://www.volynpost.com/articles/293-vid-gasu-do-natriyu-istoriia-luckogo-lihtaria [in 

Ukrainian]. 
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Bielikov, Yu. A. (2003). Kupetstvo Kharkivs'koi hubernii (druha polovyna XIX – 
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