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E-mail: niez.pereyaslav@gmail.com 

________________________________________________________________________ 
Шановні колеги! 

 
Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» 

запрошує Вас узяти участь у ІІ-й Міжнародній історико-краєзнавчій 
конференції «Наукові студії М. І. Сікорського», присвяченій патріарху 
музейної справи і краєзнавцю М. І. Сікорському, яка відбудеться 6-7 жовтня 
2016 р. у м. Переяславі-Хмельницькому Київської області. 

 
Для обговорення пропонуємо такі напрямки: 

1. Археологічні пам’ятки Середнього Подніпров’я: дослідження, матеріали, музейні 
колекції, проблеми охорони та музеєфікації. 
2. Історія Переяславського краю з найдавніших часів до сьогодення. Переяславщина в 
контексті світової історії. 
3. Матеріальна та духовна спадщина українського народу. Етнографічні дослідження на 
Переяславщині, персоналії. 
4. Діяльність Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Актуальні 
питання охорони, збереження та використання пам’яток і об’єктів культурної спадщини: 
стан, проблеми та перспективи. 
5. Музеєзнавство на сучасному етапі розвитку. Фундатори музейних колекцій. 
6. Мистецтвознавчі дослідження. 
7. Визначні постаті Переяславщини. 
8. Історіографія історичних та краєзнавчих досліджень Переяславщини. 

Просимо подати заявку про участь у конференції, тему доповіді та відомості про 
автора (авторів) до 20 вересня 2016 р. за адресою: 08400, Україна, Київська область, 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шевченка, 8 або електронною поштою: 
studiyi@ukr.net або за телефонами: 097-812-63-88; (04567) 5-28-55 (завідувач науково-
дослідного відділу «Музей історії Української Православної Церкви» Ткаченко Наталія 
Григорівна), 093-384-71-72; (04567) 5-35-27 (учений секретар Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав» Ткаченко Віктор Миколайович), 093-744-13-
55 (завідувач науково-дослідного сектора «Музей М. М. Бенардоса» Губочкін Микола 
Петрович). 

Запрошення на конференцію буде надіслано учасникам додатково. 
Для відшкодування витрат, пов’язаних з публікацією матеріалів конференції, 

передбачається організаційний внесок у розмірі 100 грн. 
Проїзд, проживання – за рахунок відряджуючої сторони. Оргкомітет конференції 

пропонує учасникам інформацію про місця та умови проживання. 
Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових статей 

«ПЕРЕЯСЛАВІКА». 

Вимоги до оформлення статей: 
 

Рукопис статті потрібно надіслати або надати в електронному варіанті у режимі 
doc версії word 1997–2007 рр. та роздрукованому варіанті під час роботи конференції. 
Текст публікації (від 8 до 12 сторінок формату А 4) повинен бути відредагований 
автором. 
1. Стаття має містити такі положення: 
- постановка наукової проблеми у загальному та її значення; 
- історіографія питання, аналіз досліджень і публікацій з цієї проблеми; 
- мета і завдання статті; 
- виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження; 
- висновки та перспективи подальшого дослідження. 
2. Послідовність структурних елементів статті: ліворуч – УДК (кегль 12), праворуч – 
ім’я та прізвище автора (напівжирним шрифтом, кегль 12), під ним у дужках населений 
пункт. У наступному рядку, по центру великими літерами – назва статті (напівжирний 
шрифт, кегль 14). Після назви статті через один рядок потрібно подати курсивом 
анотацію (250-300 знаків) та ключові слова (5-6 слів чи словосполучень) українською, 
кегль 12, (слово «анотація» не пишеться). Через рядок – основний текст, через рядок 
після основного тексту – Джерела та література; через рядок після цього – анотація 
статті російською та англійською мовами ідентична українській, разом із зазначенням 
імені та прізвища автора і перекладом  теми та ключових слів. 
3. Вимоги до набору статті: основний текст рукопису необхідно друкувати через 1,5 
інтервал без переносів, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве 
– 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см, не 
допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і пробілу. 
Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання лапок такого 
формату – «» («текст»). Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення 
не допускається). 
4. Бібліографічні посилання друкуються у квадратних дужках: на одне джерело – 
[1, с. 4], де 1 – номер джерела за списком використаних джерел, с. 4 – сторінка; на кілька 
джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Посилання на архівні джерела – [5, арк. 10, 11 зв].  
5. Джерела та література подаються після основного тексту у кінці статті в 
алфавітному порядку. Оформлювати бібліографію слід згідно з «Бюлетенем ВАК 
України» № 3, 2008 р., не припустимо подавати декілька джерел під одним пунктом у 
списку літератури. 
6. До статті на окремому аркуші додається інформація про автора (українською та 
англійською мовами): прізвище, ім’я, по-батькові; науковий ступінь, місце роботи, 
посада; домашня адреса (або ж адреса для листування), e-mail, мобільний чи робочий 
телефон. 
7. Відповідальність за достовірність інформації, фактів, посилань, власних імен, а 
також правильність перекладу несе автор статті. Запропоновані редакції матеріали 
друкуються мовою оригіналу (українська, російська, англійська). 
8. Редакційна колегія збірника залишає за собою право рецензувати, редагувати та 
проводити відбір статей. Відхилені рукописи авторам не повертаються. 

Організаційний комітет конференції 


