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Інформаційний лист
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь
у роботі науково-практичної конференції

«АРХЕОЛОГІЯ І ДАВНЯ ІСТОР ІЯ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ»
(з нагоди ювілеїв визначних археологів України:
100-річчя з дня народження Тамари Григорівни Мовші, 100-річчя з дня
народження Михайла Петровича Кучери
та 70-річчя з дня народження Галини Миколаївни Бузян),
яка відбудеться 20 квітня 2022 р. в м. Переяславі на базі Національного
історико-етнографічного заповідника «Переяслав».
Матеріали конференції, що відповідають вимогам, будуть опубліковані в
окремому збірнику.
Планується робота за такими напрямками:
1. Історія досліджень археологічних пам’яток Переяславщини;
2. Результати сучасних археологічних досліджень на території
Переяславщини;
3. Досвід та перспективи охорони пам’яток археології;
4. Музейні археологічні колекції;
5. Персоналії;
6. Давня історія Переяславщини;
7. Реставрація, консервація та музеєфікація пам’яток археології.
Для участі в роботі конференції необхідно:
1.Оформити матеріали та анкету учасника відповідно до вимог.
2.Надіслати до 1 квітня 2022 р. включно текст статті та анкету учасника в
електронному варіанті на e-mail: oleksandr.pryadko555@gmail.com
3.Назва файлу за прізвищем (наприклад: Павлик стаття, Павлик анкета)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

АНКЕТА АВТОРА
П.І.П. автора (повністю)
Ступінь, звання, посада
Місце роботи, адреса
Контактний телефон
Е-mail
Тема статті
Вимоги до оформлення матеріалів конференції:

1. УДК – окремим рядком у лівому верхньому куті.
2. Нижче праворуч – ім’я та прізвище автора, під ним у дужках, назва
населеного пункту.
3. У наступному рядку, по центру, великими літерами – НАЗВА СТАТТІ.
4. Під назвою статті через один рядок – анотація (250-300 знаків) та
ключові слова (6-8 слів).
5. Вимоги до оформлення тексту:
Матеріали приймаються українською та англійською мовами.
Формат тексту – Microsoft Word (.doc, .docx);
Орієнтація – книжкова;
Формат сторінки: А4 (210х297 мм);
Міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1,25;
Розмір полів: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм;
Тип шрифту: Time New Roman; кегель – 14.
6. Джерела та література. Посилання в тексті подається у квадратних
дужках – [7, с.40–41], де перше число вказує на порядковий номер у
загальному списку джерел, друге – номер сторінки. СПИСОК ДЖЕРЕЛ
ТА ЛІТЕРАТУРИ розміщується наприкінці тексту і повинен бути
оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису
(«ДСТУ 8302:2015»).
7. Після основного тексту англійською мовою вказати ім'я та прізвище
автора, назву населеного пункту, назву статті, анотацію та ключові
слова.
8. Обсяг статті – до 12 сторінок.
9. Графічні матеріали надсилати окремим файлом у форматі JPEG (300 dpi).
Назви ілюстрацій позначаються наступним чином: (рис. 1). Посилання на
декілька ілюстрацій одночасно подаються таким чином (рис. 1; 2; 3).
Назви файлів позначати: Rus_1, Rus_2, Rus_3. Окремим файлом подати
підписи ілюстрацій.
Додаткова інформація:
+3 (063) 622 95 24 – Олександр Прядко
+3 (066) 919 94 42 – Дмитро Тетеря

