Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Національна спілка краєзнавців України
Обласна спілка краєзнавців

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги та студенти!
Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науковій конференції
«ТРЕТІ ЧЕРЕВАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ»,
(на пошану професора А.С. Череваня)
яка відбудеться 17 – 18 березня 2016 року

Тематичні напрями роботи конференції: 
	проблеми розвитку історичного краєзнавства та регіоналістики;
	джерела з історико-краєзнавчих досліджень;
	культурологічні та етнографічні аспекти краєзнавчих досліджень;
	соціально-економічні та суспільно-політичні проблеми історії України.

Заявку і текст статті просимо надсилати до 1 березня 2016 року на вказану адресу: E-mail: HYPERLINK "mailto:kafedra_pdpu@ukr.net" kafedra_pdpu@ukr.net
У заявці вказати: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи або навчання, тему доповіді, напрям, до якого планується тема доповіді, адресу, телефон, E-mail.
Публікація матеріалів конференції планується до початку проведення конференції у збірнику наукових статей «Треті Череванівські читання». Матеріали надсилати електронною поштою. Вартість однієї сторінки – 15 гривень. Можлива заочна участь у роботі конференції. Кошти на публікацію статті надсилати на адресу: 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, ПНПУ ім. В.Г.Короленка, кафедра історії України, Бороденко Олені Анатоліївні. Проїзд і проживання за рахунок учасників конференції.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ:
Обсяг статей – до 0,5 друкованого аркуша (до 0,3 д.а. для студентів).
Статті обов’язково мають включати УДК, анотацію і ключові слова українською мовою.
Статті подаються в електронному варіанті у текстовому редакторі Word, шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервалом 1,5; з полями: верхнє, нижнє – 2 см; ліве - 2,5 см; праве – 1,5 см; абзацний відступ – 1 см.
Список використаних джерел та літератури подається в кінці тексту в алфавітному порядку згідно з вимогами ВАК України. Посилання в тексті у квадратних дужках (напр. [1, с.50], [5, т. 2, с. 15; 28; 40], [6, арк. 1; 5 зв.]).

Контактна інформація:
Кафедра історії України: (05322) 7-27-25
Бабенко Людмила Леонідівна – 067-532-03-60
Гура Олексій Анатолійович – 066-48-02-911
Шаповал Лариса Іванівна — 050-30-55-742
Адреса оргкомітету: 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, ПНПУ імені В.Г.Короленка. Початок роботи конференції 17 березня 2016 р. о 10.00.

