Історичний факультет
Студентське наукове товариство істориків
Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди
Шановні студенти та учні!
Історичний факультет Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
та Студентське наукове товариство істориків за підтримки кафедри історії України проводять студентськоучнівську науково-практичну конференцію «Навчальний заклад: історія та сучасність».
Конференція відбудеться 27 березня 2018 року о 13.00 на історичному факультеті за адресою:
вул. Алчевських (Артема), 29, ауд. 318. Реєстрація з 12.00.
Для обговорення пропонуються такі теми:
- заснування навчальних закладів (університетів, коледжів, факультетів, шкіл)
- історія навчальних закладів (університетів, коледжів, факультетів, шкіл)
на тлі історичних подій в Україні
- шкільне, університетське життя
- музей, гуртки у школі
- видатні учителя
- видатні випускники
- актуальні питання історії, географії та правознавства.
Запрошуємо взяти участь у роботі конференції учителів, школярів, студентів.
Робочі мови конференції: українська, російська.
Заявка і стаття подаються до 16 березня 2018 року в електронному вигляді за адресою:
djakova.elena.hnpu@gmail.com У заявці подаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, місце
навчання; контактний телефон, прізвище учителя-керівника наукової роботи; електронна адреса.
Попередити про необхідність технічного забезпечення.
Організаційний внесок учасників конференції – 30 грн. (організаційний внесок включає
організаційні витрати на проведення конференції, видання програми).
Оплата здійснюється за наступними реквізитами:
Одержувач: ПриватБанк
Найменування банку: ПриватБанк
Сутність платежу: організаційний внесок за участь у роботі конференції та плата за статтю (обов’язково
вказувати)
Підстава платежу: приватний переказ від…(ПІБ платника)
Одержувач: Луценко Марія Володимирівна
Номер картки одержувача: 4731185605116901
Вимоги до оформлення:
Планується публікація статей у збірнику студентських наукових праць. Обсяг статті від 3-12 стр.
Ціна 1 стр. Повна/ неповна – 20 грн.
Текст статті подається за такими параметрами: Word 97-2003, шрифт – Times New Roman; кегль – 14;
міжрядковий інтервал – 1,5; поля: верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве –2,5 см. Назва файлу на носієві
або надіслана на електронну пошті повинна носити прізвище автора.
У правому верхньому куті друкуються прізвище та ініціали автора, група, курс, факультет, ВНЗ
(школа, клас), прізвище, ініціали наукового керівника. Через два інтервали розміщується назва статті, по
центру великими літерами жирним шрифтом. Основний текст форматується по ширині, без використання
табуляції (клавіши «Tab») і без переносів слів. Посилання в тексті подаються у квадратних дужках [3, с.
45] у порядку появи їх у тексті.
Список джерел і літератури (відступ від основного тексту один інтервал) розміщується по центру
жирним шрифтом та оформлюється згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації,
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та
правила складання», а також за матеріалами Бюлетеня ВАК України . – 2008. - №3. С. 9-13. Перелік
літератури подається у порядку появи посилань у тексті.
Контактні телефони:
деканат історичного факультету 700 – 48 – 01
Дьякова Олена Василівна:
093 890 12 92; 068 607 52 76
Оргкомітет конференції

