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Інформаційний лист-запрошення 
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній 
конференції  

«Масовий штучний голод 1921–1923 рр.» до сотих роковин, 
яка відбудеться в online форматі з використанням програми Zoom 

 30 вересня 2021 року (о 10.00)  
 

Робота конференції планується за такими напрямками: 
 

- Передумови, перебіг масового штучного голоду 1921–1923 рр. в Україні; 
на Кубані; в Криму. 

- Соціально-економічні, суспільно-політичні, демографічні, морально-
психологічні наслідки масового штучного голоду 1921–1923 рр. в 
Україні. 

- Опір українців репресивним діям комуністичного тоталітарного режиму. 
- Пам’ять про масовий штучний голод 1921–1923 рр. в Україні: наукові 

дослідження, інструменталізація у політиці. 
- Закордонна допомога голодуючій Україні. 

 
Оргкомітет приймає наукові доповіді обсягом до 9 сторінок формату А-4 у 

роздрукованому вигляді та на електронні пошти (markova1914@ukr.net; 
ivanpetrenko753@gmail.com):  
- шрифт – Times New Roman; 
- розмір кегля (шрифта) – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25;  

вирівнювання – по ширині; 
- розміри полів: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм; 
- у тексті використовується дефіс „-“ без пробілів (пропусків), і тире „–“ з пробілами 

(пропусками); 
- до статті має додаватися анотація (українською й англійською мовами) та ключові слова; 
- покликання на літературу та джерела; 
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- ілюстрації подаються у форматі JPEG з роздільною здатністю не менше 300 dpi.;  
- до ілюстрацій подаються покликання в тексті та підписи окремим списком. 
 

Статті будуть надруковані у журналі «ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
(орієнтовна вартість 150 гр.) та збірнику наукових праць «УКРАЇНСЬКИЙ 
СЕЛЯНИН» (категорія «Б»). 
 
- Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, розглядатися не будуть. 
- Автор(ка) статті несе відповідальність за грамотність, правильність та достовірність 
поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них.  
 

Заявки на участь у конференції, тексти наукових статей приймаються 
 до 10 вересня 2021 року! 

 
Зразок оформлення матеріалів: 

Прізвище, ім’я, науковий ступінь, вчене звання, посада, 
 (вказується за наявності) 

 
НАЗВА СТАТТІ 

 
Ключові слова: 5–8 слів. 
Анотація: 3–4 речення. 
Текст статті 

 
ЗАЯВКА на участь у конференції: 

Заповнення всіх пунктів є обов’язковим 

1. Ім’я, по батькові, прізвище,   

2. Науковий ступінь, вчене звання (за 
наявності) 

 

3. Назва статті  

4. Місце роботи, посада 
   (вказується за наявності) 

 

5. Службова адреса  
    (для запрошень, листів) 

 

6. Контакти (населений пункт,  
моб. телефон, е-mail) 

 

7. Форма участі (очна, заочна)  

 
 
Відповідальні за організацію і проведення конференції: д.і.н. Маркова Світлана Василівна (тел. 
моб. 067 7588285); к.і.н. Петренко Іван Євгенович (тел. моб. 098 2145053),  к.і.н. Іванець Андрій 
Валерійович (тел. моб. 067 1111010 ). 
 


