БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у
регіональному круглому столі
«Українська революція: історія, уроки, перспективи»,
22 вересня 2017 року, м. Бердянськ
НАПРЯМИ РОБОТИ:
 Історичні традиції державотворення України;
 Українська революція 1917-1921 рр.: місцеві фронтири;
 Військова історія революції;
 Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії
РЕГІОНАЛЬНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ
«УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ: ІСТОРІЯ, УРОКИ,
ПЕРСПЕКТИВИ»
для студентів, аспірантів, молодих учених
Бердянськ, 2017

історії Української революції;
 Суспільні процеси в Українському Приазов’ї на початку
ХХ століття;
 Українська революція: соціально-політичний, економічний
та правовий аспекти.
Робочі мови круглого столу: українська, англійська, польська.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:
ДЕТАЛІ УЧАСТІ:
Для участі у роботі круглого столу учаснику необхідно: надіслати на
е-mail тези, заявку на участь

та відскановану квитанцію про сплату

1. Розміри полів: ліве – 1,5 см., праве – 1,5 см., верхнє – 2 см.,
нижнє – 2 см.
2. Шрифт – Times New Roman – 12.

організаційного внеску

3. Інтервал – 1.

Формат участі: очна, заочна.

4. У центрі – назва прописними літерами, виділена жирним

Електронна пошта для надсилання матеріалів та заявки:

шрифтом; прізвище, ініціали автора подаються з правого

BYV-greek@ukr.net

боку через інтервал після назви доповіді.

Контактний телефон: 099-70-600-54 Білай Юрій Вікторович;
066-541-70-08 – Макаренко Тамара Петрівна

5. Література та джерела вказуються наприкінці матеріалів в
порядку зазначення в тексті.

Термін подання матеріалів: до 15 вересня 2017 року.

6. Посилання наводяться у тексті в квадратних дужках.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ:

7. Обсяг матеріалу – 3-5 сторінок.

110 ГРН.
Реквізити для оплати: картка Приват банку 5168 7556 2417 4054

ЗАЯВКА:

(одержувач - Білай Юрій)

ПІБ ___________________________________________________________

Призначення платежу: оргвнесок за участь у роботі круглого столу

Місто _________________________________________________________

«Українська революція: історія, уроки, перспективи» ГЕФ БДПУ

Місце роботи (навчання)_________________________________________

Персональне запрошення буде надіслано учаснику після отримання

Посада________________________________________________________

заявки, матеріалів та відсканованої квитанції про сплату організаційного

Вчене звання ___________________________________________________

внеску.

Секція_________________________________________________________

Матеріали круглого столу будуть видані окремою збіркою, про що

Тема доповіді___________________________________________________

буде повідомлено всім учасникам заходу.

Контактний телефон_____________________________________________
e-mail_________________________________________________________

