
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 Управління освіти і науки  

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Регіональної науково-

практичної конференції «ЧЕРКАЩИНА В КОНТЕКСТІ 

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ», присвяченій 25-річчю 

Конституції України та 30-річчю Незалежності України! 
Мета конференції полягає в осмисленні державотворчого потенціалу, ролі і 

значення Черкащини у становленні й утвердженні Незалежності України. 

Розглядаючи виклики і реалії незалежності, планується зосередити увагу на 

соціально-економічних, політичних, культурних, освітніх аспектах розвитку регіону 

та акцентувати увагу на внеску особистостей у розбудову черкаського краю. 

На конференції планується розглянути широкий спектр проблем за 

такими напрямками: 

 Черкащина і пробудження національної свідомості українців (кінець 80-х – 

початок 90-х рр. XX ст.). 

 Актуальні проблеми висвітлення історії Черкащини.  

 Суспільно-політична арена Черкащини в роки Незалежності України. 

 Міжнародні зв’язки та євроінтеграційний потенціал Черкаської області в 

роки Незалежності України. 

 Економіка Черкащини в роки Незалежності України. 

 Аграрний сектор регіону в роки Незалежності України. 

 Правоохоронна система і безпека регіону в роки Незалежності України. 

 Медицина і охорона здоров’я у Черкаській області в роки Незалежності 

України. 

 Розвиток галузі освіти Черкащини в роки Незалежності України. 

 Культура і мистецтво черкаського краю в роки Незалежності України. 

 Культурно-історична спадщина Черкащини: проблеми збереження і захисту в 

роки Незалежності України. 

 Журналістика і телебачення Черкащини в роки Незалежності України. 

 Архівна справа на Черкащині в роки Незалежності України. 

 Черкащани  – видатні постаті українського державотворення: 

 – творці Конституції України; 

 – діячі, удостоєні високих державних відзнак в роки Незалежності України; 

– захисники Вітчизни у XXI ст. 



Конференція буде проводитись 25 червня 2021 р. у Черкаському 

державному технологічному університеті (м. Черкаси, бульвар Шевченка, 460, 

І корпус, зал засідань). 

 

Реєстрація – 25 червня з 0900 до 1000. 

Початок конференції – 1000. 

Мови конференції: українська, англійська. 

Вимоги до публікації: 

1. Тези доповідей не повинні перевищувати 5 сторінок друкованого тексту на 

листках формату А4, набраного у редакторі MS Word. 

2. Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2,5 см; Гарнітура: Times New Roman, кегль 

(розмір) 14, міжрядковий інтервал 1 (одинарний). 

3. Назва друкується ПРОПИСНИМИ літерами, жирним шрифтом по центру 

сторінки, під нею, також по центру – ім’я та прізвище автора (жирним 

шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада, організація, де працює  

автор (співавтор), інші почесні регалії (курсивом). Формули, таблиці, рисунки 

виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office. 

4. Список використаних джерел подається наприкінці тексту тез. Гарнітура: 

Times New Roman, кегль (розмір) 12, міжрядковий інтервал 1 (одинарний),  

курсив. 

 

Учасники отримають сертифікати, оформлені державною мовою (за умови 

безпосередньої участі). 
Студенти можуть брати участь у конференції на засадах співавторства з 

викладачем або за наявності рецензії на тези кандидата чи доктора наук. 

Учасники конференції до 10 червня  2021 р. включно мають відправити на 

електронну адресу konf_ist_ukr@ukr.net: 

 заявку на участь у конференції з даними автора, обов’язково вказавши 

контактний телефон; 

 тези доповіді (електронний варіант). 

 

ЗБІРНИК матеріалів конференції планується змакетувати та видати до початку 

роботи конференції. 

 

Витрати на проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції. 

 

У ВИПАДКУ ЗАГОСТРЕННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 

КОНФЕРЕНЦІЯ БУДЕ ПРОВЕДЕНА В ОНЛАЙН РЕЖИМІ, ПРО ЩО 

УЧАСНИКАМ БУДЕ ПОВІДОМЛЕНО ДОДАТКОВО 
__________________________________________________________________________________________ 

Зразок оформлення заявки на участь у конференції  

ЗАЯВКА  
Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю)________________________________________________ 

Місце роботи (навчання)______________________________________________________________________ 



Поштова адреса, телефон (робочий, мобільний)_________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________________________ 

Напрямок   __________________________________________________________________________ 

Тема доповіді ______________________________________________________________________________ 

Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна/ Заочна 

Потреба у сертифікаті (необхідне підкреслити): Потрібен/ Не потрібен 

__________________________________________________________________________________________ 

Зразок оформлення тез  

 

НОВІТНІ ПОШУКИ КРИПТИ ВЕЛИКОГО ДЕРЖАВОТВОРЦЯ 

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЯК НАБЛИЖЕННЯ СУСПІЛЬСТВА  

ДО УСВІДОМЛЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ПАНТЕОНУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ 

 

Валентин ЛАЗУРЕНКО, 

доктор історичних наук, професор, 

заслужений працівник освіти України, 

проректор з гуманітарно-виховних питань 

Черкаського державного технологічного університету 

 

 

В публікації подається стислий історичний аналіз результатів археологічних 

досліджень (як у минулому, так і новітніх), спрямованих на пошук реального місця 

поховання великого державотворця України, гетьмана Богдана Хмельницького в 

Іллінській церкві села Суботів Чигиринського району Черкаської області.  
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З повагою 

Організаційний комітет: 

кафедра історії та права 

Черкаського державного технологічного університету 

18006, Україна, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460. 

Електронна адреса: konf_ist_ukr@ukr.net 

Тел.: (097) 297 70 40 (Яшан Оксана Олексіївна). 
 


