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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
  

Всеукраїнська науково-практична конференція «Українознавство в 
системі національної освіти, науки, гуманітарної політики держави» 
відбудеться 25 жовтня 2022 р. об 11 годині в Науково-дослідному інституті 
українознавства Міністерства освіти і науки України за адресою  ̶  м. Київ, 
вул. Ісаакяна, 18 (каб. 414). 

 
Початок реєстрації о 10 годині. 

 
ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОБОТА НАСТУПНИХ СЕКЦІЙ: 

 
- державотворення та національно-визвольний рух в Україні: 

повчальний досвід історії; 
- українознавство в системі національно-патріотичного 

виховання; 
- українознавство в контексті вітчизняних європейських 

гуманітарних цінностей; 
- мовно-літературна, етнографічна та культурно-мистецька 

спадщина в умовах війни: проблеми її ідентифікації та збереження; 
- політична та правова культура українців: історична 

ретроспектива та сучасність.  
   

Робочі мови: українська, англійська. 
 

 
Для участі у конференції необхідно до 18 жовтня 2022 року 

надіслати заявку та тези доповіді на електронну адресу: 
ukr.etnolog_fus@ukr.net. 

 
За результатами проведення конференції планується видання збірника 

матеріалів тез доповідей. Участь у конференції та публікація тез наукової 
доповіді є безкоштовними. Кожний учасник конференції отримає 
сертифікат участі. 

 
Телефон для довідок: 0631209374 (канд. іст. наук. Фігурний Юрій 

Степанович) 
 

mailto:ukr.etnolog_fus@ukr.net
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Зразок заявки на конференцію 
 

Заявка учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Українознавство в системі національної освіти, науки, 

гуманітарної політики держави» 
 

У заявці слід вказати наступну інформацію:  
1. Прізвище; 
2. ім’я; 
3. по-батькові; 
4. місце роботи, посада; 
5. науковий ступінь / вчене звання; 
6. тема доповіді; 
7. телефон, електронна адреса; 
8. особиста участь (вказати так чи ні).  

 
Заявку надсилати окремим файлом і назвати її власним прізвищем 

(наприклад, Козаченко М. К._заявка). 
 

 
Вимоги до оформлення тез доповідей 

 
1. До друку приймаються тези доповіді обсягом до 5 сторінок.     
2. Тези доповіді мають бути підготовлені у форматі А4 за допомогою 

редактора Мicrosoft Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Шрифт  ̶  Тіmes New 
Roman. Кегль  ̶ 14 рt. Міжрядковий інтервал  ̶  1, 5. Абзацний відступ  ̶ 1, 
25. Сторінки не нумеруються. 

4. Структура тез доповіді: 
- прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа (шрифт  ̶  Тіmes New Roman; кегль  ̶ 14 рt; міжрядковий 
інтервал 1; вирівнювання  ̶  за правим краєм); 

- назва тез  (усі великі літери; шрифт  ̶  Тіmes New Roman; 
напівжирний; кегль  ̶ 14 рt; міжрядковий інтервал 1; вирівнювання по 

центру); 
- тези (шрифт  ̶  Тіmes New Roman; кегль  ̶  14 рt; міжрядковий 

інтервал  ̶ 1,5; вирівнювання  ̶  по ширині);  
- список використаних джерел (шрифт  ̶ Тіmes New Roman; 

кегель 14 рt; міжрядковий інтервал – 1,5). 
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5.  Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою 
оригіналу. Використані джерела нумеруються відповідно до порядку 
згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому 
подаються у квадратних дужках за текстом. Посилання оформлюються 
згідно з ДСТУ 8302-2015 Бібліографічне посилання. 

 
 

З повагою, Оргкомітет Конференції 
 


