
 
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ        

БОЛГАР «НАШИТЄ ХОРА» (м. Кропивницький) ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ 

ТОВАРИСТВО (м. Кропивницький) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА ОДЕСЬКЕ НАУКОВЕ 

ТОВАРИСТВО БОЛГАРИСТІВ 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ  

Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції  

 «БОЛГАРИ У СОЦІО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ» 

Конференція відбудеться 17 грудня 2021 року на базі кафедри історії України та 

всесвітньої історії факультету історії, бізнес-освіти та права 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

 Культурна спадщина болгар Центральної України: проблеми 

збереження та популяризації. 

 Історіографічні та джерелознавчі проблеми регіональних досліджень      

болгаристики. 

 Біографічні та генеалогічні дослідження. Видатний вчений-славіст 

Віктор Іванович  Григорович.  

 Історична, літературна та мовна спадщина болгар у сучасному 

науковому дискурсі. 

Робочі мови конференції: українська, болгарська, англійська 

Форма участі: змішана (очна/дистанційна) 

Організаційний внесок: не передбачений. 



 
 

 

Для участі у конференції необхідно до 27 листопада 2021 року подати 

на адресу оргкомітету наступні матеріали: заявку для участі у 

конференції із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора 

(прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, звання, посада і місце 

роботи, контактні дані – телефон/електронна адреса). Робота 

конференції відбудеться в змішаному режимі (очно та онлайн). 

Матеріали надсилаються на електронну адресу кафедри історії 

України та всесвітньої історії: kafedrahistory2021@gmail.com 

 Вимоги до публікацій: Електронний варіант тексту обсягом 5–10 повних 

сторінок формату А4 (заповнення останньої сторінки не менше 75%), набраного в 

редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. 

Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль 

– 14, абзацний відступ – 1 см, міжрядковий інтервал – 1,5 см; не виставляти 

примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. Назва 

статей виставляється по центру й виділяється великими літерами. Посилання на 

використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий 

номер і сторінка цитованого джерела, наприклад: [5; 6]; [5, с. 23], [11, арк. 12–13; 14, 

с. 234–235]. Список використаних джерел та літератури – в алфавітному порядку 

згідно з чинними вимогами ДАК до бібліографічних описів. У верхньому правому 

куті слід зазначити прізвище, ім’я та по батькові автора(ів), нижче – науковий 

ступінь, вчене звання, посаду, організацію. 

Автори публікацій несуть відповідальність за точність викладених фактів, 

цитат, власних імен, географічних назв, посилань на джерела та інших відомостей. 

Оргкомітет залишає за собою право редагування статей. 

Повідомлення про включення доповідей до програми та запрошення на 

конференцію будуть надіслані авторам оргкомітетом. 

Збірник матеріалів конференції в електронному вигляді буде підготовлений та 

розісланий учасникам конференції протягом місяця після її проведення. 

Конференція відбудеться за адресою: 

Україна, 25000, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1 Центральноукраїнський 

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (актова зала, 

корпус №2).  

Контактна особа – Житков Олександр Анатолійович (+380994814713) 

 

 

 


