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Шановні колеги! 

 Маємо честь запросити Вас до участі в VІ-й всеукраїнській науково-

практичній  онлайн-конференції  з міжнародною участю «Регіоналістика в 

цивілізаційному вимірі: напрями та перспективи поступу». Цього року 

організаційний комітет запропонував проведення конференції у форматі 

«круглого столу» на тему «Регіоналістика в умовах гібридних загроз та 

повномасштабної війни». Захід проводиться в рамках реалізації проекту 

Erasmus+ «Академічна протидія гібридним загрозам» WARN 610133-EPP-1-

2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP, його проведення  заплановано на  20 жовтня 

2022 р. о 13.00 (за київським часом) в онлайн режимі за посиланням: 

https://meet.google.com/tas-ezmq-wjz 

  

Основні питання для обговорення: 

1. Історія як інструмент гібридних загроз. 

2. Донеччина: історичні проблеми ідентифікації. 

3. Музеї в збереженні історичної пам’яті. 

4.  Особистісний формат регіональних досліджень. 

 

Умови участі в конференції: 

Для участі в конференції потрібно до 18 жовтня 2022 року (включно) 

надіслати заявку за вказаною формою  history@forlan.org.ua 

 

Зразок оформлення довідки про автора: 

  

Прізвище, ім’я, по батькові  

Місце роботи або навчання  

Посада, науковий ступінь, вчене звання  

https://meet.google.com/tas-ezmq-wjz
mailto:history@forlan.org.ua


Для здобувачів – назва ЗВО, курс 

Контактний телефон і адреса електронної 

пошти автора статті  

Тема виступу  

Варіанти участі (підкреслити) 

- виступити з доповіддю (до 15 хв.),  

- виступити з повідомленням (до 5 хв.),  

- опублікувати статтю (заочна участь) 

 

  

 

Запрошуємо взяти участь у формуванні чергового випуску збірника 

наукових праць, для чого надіслати на вказану адресу  оргкомітету статтю 

(українською чи англійською мовами), назва файлу повинна відповідати 

прізвищу першого автора, наприклад: petrenko.doc 

Після одержання матеріалів оргкомітет обов’язково надсилає 

повідомлення з підтвердженням факту прийняття їх до публікації у збірнику 

наукових праць «Грані історії» № 5(13). Завдяки стипендії від проєкту 

"Підтримка українським редколегіям" (SUES - Support to Ukrainian Editorial 

Staff) публікація у збірнику безкоштовна. 

 

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ 

ПУБЛІКАЦІЇ: 

1. Структура публікації 

 Статті повинні містити наступні елементи: 

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; 

 • аналіз останніх досліджень (історіографія проблеми), в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається у своїй роботі 

автор; 

 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується дослідження; формулювання цілей (постановка завдання); 

 • виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; 

 • висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. 

 

 

2. Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів: 



• обсяг статей – 6-12 сторінок формату А 4; 

•  параметри сторінки: ліве поле – 2, праве – 2, верхнє – 2, нижнє – 2 см. 

• шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту 14, інтервал 1,5; 

• в електронному варіанті набір має бути виконано за програмою WORD 6.0, 

7.0 і вище, WINDOWS 98 і вище 

• приклад оформлення матеріалів: 

УДК           Іванов В.С. 

МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРИЧНОЇ ТОПОГРАФІЇ МІСТА-ФОРТЕЦІ 

БАХМУТ  

• посилання на літературу в тексті наводяться у квадратних дужках, 

наприклад [3]; 

• після тексту статі подаються РЕЗЮМЕ українською та англійською 

мовами (до 10 рядків кожне) та ключові слова українською та англійською 

мовами; 

• СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 подається у послідовності розміщення посилань на сторінках тексту; 

Координати організаційного комітету 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

g.dokashenko@forlan.org.ua    T: 095 352 82 19 – Докашенко Галина Петрівна 

v.kontsur@forlan.org.ua      Т: 099 684 99 75 (Viber, WhatsApp) – Концур 

Вікторія Володимирівна 
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