
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні студенти, магістранти, аспіранти та наукові керівники! 
Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

з міжнародною участю 
«ДРУГІ ПОЛТАВСЬКІ СТУДЕНТСЬКІ 

НАУКОВІ ЧИТАННЯ ЗІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ», 
присвяченої 60-літтю професора Бориса Года, 

яка відбудеться 17 листопада 2020 року у 
Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка 

 
Передбачено коло розглядуваних аспектів: 

1. Історія Стародавнього світу 
2. Історія Середніх віків 
3. Нова історія світу 
4. Новітня історія світу 
5. Історія світової культури 
6. Методика навчання всесвітньої історії 
7. Етнографія народів світу 

 

Матеріали конференції, які будуть опубліковані в електронному збірнику матеріалів і розміщені в 

мережі Інтернет та в електронних ресурсах бібліотек, просимо надсилати разом із довідкою про автора до 

1 листопада 2020 року (реченець!) на адресу: worldhistory.pnpu@ukr.net (тема: Конференція). 

Статті подаються в електронному вигляді в редакторі Word для Windows, збереженому у форматі 

*.doc або *.rtf. Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc і 

petrenko.rtf. Обсяг тез доповідей – до 8 сторінок аркуша формату А4. Параметри сторінки: всі поля 2 см. 

Розмір аркуша – А4. Шрифт – Times New Roman, розмір 14, стиль «нормальний» («звичайний»). 

Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ – 1 см. Текст друкується без переносів. На першому рядку у 

лівому куті друкуються шифр УДК (звичайний шрифт), на другому – назва статті (відцентрована, 

великими напівжирними літерами), на наступному – ім’я та прізвище автора напівжирними літерами, 

нижче – інформація про місце навчання, на наступному – відомості про наукового керівника. Через один 

рядок подається основний текст статті (вирівнюється за шириною). Ілюстративний матеріал друкується 

курсивом. Покликання у тексті публікації оформлюються за допомогою квадратних дужок [5, с. 34]. 

Список літератури подається в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту 

(ДСТУ 8302:2015). Назва «Література» друкується через один рядок після основного тексту 

(напівжирним шрифтом посередині рядка). 
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До матеріалів окремим файлом прохання додати довідку про автора із повним зазначенням теми 

доповіді/публікації, прізвища, ім’я, по-батькові та інформацією про місце навчання автора, прізвища, ім’я, 

по-батькові та інформацією про місце роботи наукового керівника, електронну адресу, телефони. 

 

worldhistory.pnpu@ukr.net 
Тел. для довідок:  (099) 536-32-70 (к.і.н., доц., зав. кафедри Тронько Тетяна Володимирівна); 

(066) 480-66-15 (к.і.н., доц. Лахно Олександр Петрович) 
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