
   
 

 
 
 

  
 
 

Інформаційне повідомлення 
 

19 травня 2017 року в м. Суми 
на базі кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права 

 Сумського державного університету 
буде проводитися ІV Всеукраїнська науково-практична конференція  

«Суспільно-політичні процеси на українських землях: 
історія, проблеми, перспективи» 

(Посвідчення УкрІНТЕІ № 703 від 5 грудня 2016 р.) 
 

До участі у роботі конференції запрошуються викладачі, науковці, 
студенти, магістранти, аспіранти та всі бажаючі. 

 
Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами: 

 
- політичні еліти і персоналії у національно-державних відносинах; 
- видатні вчені – історики, правники, суспільствознавці; 
- політичні партії та громадські організації: історія і сучасність; 
- державно-правовий досвід національного будівництва; 
- історія розвитку державних установ; 
- формування владних інституцій в умовах «перехідного періоду»; 
- українські землі в системі міжнародних відносин; 
- сучасні суспільно-політичні процеси в Європі; 
- суспільство і культура: від найдавніших часів до сучасності. 

 
Форма проведення: інтернет-конференція, заочна. 

 
Оргкомітет конференції до 5 травня 2017 р. (включно) приймає тези 

доповідей українською, російською чи англійською мовою обсягом                 
2–4 сторінки (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, 
усі поля – 2 см). Матеріали слід надсилати на електронну пошту  

 
E-mail: history@yur.sumdu.edu.ua  

Разом із тезами подається авторська довідка (прізвище, ім’я, по 
батькові, місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь, вчене звання, 
повна поштова адреса, контактний телефон (бажано мобільний), e-mail, для 
студентів та магістрантів слід вказати відомості про керівника (ПІБ, місце 
роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання). 

Сумський державний 
університет 



 
Надіслані файли з матеріалами конференції повинні мати наступні назви 

за прикладом: Власенко_тези, Власенко_авторська довідка. 
Оргкомітет розглядає отримані тези доповіді і, в разі їх відповідності 

вимогам,  повідомляє автору реквізити для сплати організаційного внеску.   
Розмір організаційного внеску для участі у конференції - 150 грн.  
Після сплати оргвнеску необхідно надіслати відскановану копію 

квитанції про оплату. 
 
За підсумками наукового заходу планується видання друком збірника 

матеріалів конференції. Збірник розсилається авторам «Укрпоштою». За 
бажанням одержувача за його рахунок можлива відправка «Новою поштою». 

Також електронна версія матеріалів у PDF-форматі розміщується на 
сайті Інстутиційного Репозитарію СумДУ (http://essuir.sumdu.edu.ua). 

 
 

Зразок оформлення тез для публікації в збірнику конференції 
 

Власенко В.М. 
 

До історії української еміграції у 20-30-х роках ХХ ст. 
 

Текст 
 

Література: 
1. Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки XX ст.) / В. Піскун. – К. : 
МП "Леся", 2006. – 672 с. 
 2. Колянчук О. Українська військова еміграція в Польщі (1920 – 1939) / О. Колянчук. – 
Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, 2000. – 278 с. 

 
У тексті посилання слід оформляти згідно з вимогами ВАК України 

у квадратних дужках за мірою згадування.  
Наприклад,  [2, с. 210], де 2 – номер посилання згідно з його місцем у 

списку літератури, а 210 – номер сторінки.  
 
 
Наші контакти: 
Сумський державний університет, секція історії кафедри 

конституційного права, теорії та історії держави і права 
40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, каб. Н-213 
тел.: (0542) 687-748 
E-mail: history@yur.sumdu.edu.ua  


