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Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

 

Міжнародній науково-практичній конференції 

 

VІІ ДУНАЙСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ 

«Локальні ідентичності українського пограниччя:  

практики, взаємовпливи, шляхи інтеграції», 
 

яка відбудеться 18 березня 2021 р. 

в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті 

 

Мета конференції: здійснення комплексного наукового розгляду й обговорення 

сучасного стану досліджень локальних ідентичностей українського пограниччя, актуальних 

проблем їх функціонування та розвитку в етнічному, історико-культурному, психолого-

педагогічному, економічному й суспільно-політичному вимірах. 

До участі у конференції запрошуються доктори і кандидати наук, викладачі, 

докторанти, аспіранти й магістранти закладів вищої освіти України та зарубіжжя. 

 

Заплановано роботу секцій за напрямами: 

• Проблема формування й співвідношення національної та локальної ідентичностей на 

українському пограниччі. 

• Діалог культур у повсякденних практиках мешканців українського пограниччя. 

• Греки на українському пограниччі: етнодемографічні та соціокультурні процеси. 

• Локальні ідентичності молоді українського пограниччя: психолого-педагогічні проблеми 

формування. 

• Інтеграція локальних ідентичностей в загальноукраїнський та європейський простір: 

суспільно-політичні та економічні аспекти. 

• Локальні ідентичності Українського Подунав’я в контексті філологічних студій. 

• Туристично-рекреаційний потенціал українського пограниччя в умовах полікультурного 

середовища. 

 

Робочі мови конференції: українська, албанська, англійська, болгарська, грецька, 

німецька, польська, румунська, турецька, французька, російська (для нерезидентів України). 

Форми участі: дистанційна, заочна. 
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Участь у конференції засвідчується сертифікатом. За матеріалами науково-практичної 

конференції буде видано збірник наукових доповідей.   

За бажанням автора, при виконанні додаткових вимог, можливий друк матеріалів у 

«Науковому віснику ІДГУ. Серія «Історія» (фахове видання, категорія «Б») (за додатковою 

інформацією звертатися за адресою: nauka_idgu@ukr.net (Градинар Ганна Іванівна).   

Заявку на участь у роботі науково-практичної конференції слід заповнити до 20 лютого 

2018 р. в онлайн-формі за посиланням: https://forms.gle/mJKKpCtfZAmH9PHP8. Текст статті 

та відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску необхідно подати до оргкомітету 

конференції до 28 лютого 2021 р. (включно). Матеріали надсилати за адресою: 

kafist.idgu@gmail.com.  

 

Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статті: 

Матеріали подаються у текстовому редакторі Microsoft Word з розширенням *.docx, 

*.doc або *.rtf; гарнітура – Times New Roman, формат сторінки А4 (240*297 мм), поля: 

верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм. Шрифт тексту: кегель – 12 pt; інтервал – 1, абзацний 

відступ 1 см. Обсяг статті – 5-6 сторінок.  

Обов’язкові структурні елементи текстової частини: вступ, основна частина, висновки. 

Структурні елементи виділяти НЕ ПОТРІБНО.  

На першому рядку перед прізвищем автора/-ів у лівому кутку подається шифр УДК 

(звичайним шрифтом). Наступний абзац – назва статті великими літерами, нижче 

зазначаються ім’я та прізвище автора/-ів (кількість авторів не більше трьох) англійською 

мовою, із позначенням посилання на відомості про автора/-ів у вигляді примітки. Наступний 

абзац – подаються назва статті великими літерами, нижче зазначаються ім’я та прізвище 

автора/-ів (кількість авторів не більше трьох) українською мовою, із позначенням посилання 

на відомості про автора/-ів у вигляді примітки.  

Увага! Стислі відомості про автора/-ів подаються як примітка до прізвища за 

допомогою функції «Верхній індекс»: ставиться порядковий номер примітки (напр.: ...1 ...2), а 

після тексту статті із заголовком «Примітки» вказуються необхідні відомості англійською та 

українською мовами (науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, контактні дані із 

зазначенням ORCID кожного автора).  

Наступний абзац – анотація (250-300 знаків) та ключові слова (5-7) англійською та 

українською мовами, з наступного рядка подається текст. Після тексту – «Список 

використаних джерел» у порядку посилань в тексті. Посилання на використані джерела 

оформлюються за зразком [2, с. 364; 5, с. 127; 7-9], де перша цифра – номер джерела в списку 

використаних джерел, номер сторінки через кому, декілька джерел через крапку з комою або 

через дефіс. Бібліографічний опис літературних джерел оформлюють згідно з 

ДСТУ 8302:2015. 

Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування програмах. 

Для малюнків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman, 11 кегль, інтервал між 

рядками – 1, чорно-біла гама, розміщення легенди – внизу малюнку, вирівнювання по 

ширині. Таблиці повинні мати заголовок і номер арабськими цифрами (у рядок із 

заголовком). Не допускається розташування таблиць в альбомному форматі. Ширина 

таблиць не повинна перевищувати ширину тексту. Математичні формули виконують у 

редакторі формул Microsoft Equation. Окрім публікації в тексті всі малюнки, таблиці, 

фотографії подаються окремим файлом. Не допускаються скановані (сфотографовані) 

таблиці та малюнки. Перенесення слів (у тому числі автоматичне) не допускається.  

Увага! Статті аспірантів і магістрантів слід подавати з рецензією наукового керівника 

чи кафедри з рекомендацією до друку, завіреною печаткою закладу освіти чи установи. 
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Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника 

конференції. Наприклад: Article_Olijnyk.doc; Application_Olijnyk.doc. 

Розсилка друкованих матеріалів проводиться за рахунок коштів автора через «Нову 

пошту». Випуск друкованого збірника наукових доповідей передбачається до початку 

конференції. Електронна версія програми конференції, збірника та сертифіката учасника 

також буде розіслана на електронну пошту всім учасникам конференції. 

 

Організаційний внесок за участь у конференції: 

з виступом на конференції (без публікації доповіді) – 200 грн; 

публікація доповіді (без виступу) – 250 грн;  

з виступом на конференції, публікацією доповіді та отриманням друкованого 

екземпляру – 300 грн.  

Заявки без виступу або публікації доповіді не розглядаються.  

 

Реквізити для оплати:  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет  

Код ЄДРПОУ 02125467  

р/рах UA 50 820172 0313 24100 42020 12580  

МФО 820172 Банк ДКСУ в м. Київ  

Призначення платежу: за участь у конференції 18.03.2021 

Платник: ПІБ автора 

 

Більш детальну інформацію щодо публікації, оплати, програми, сертифіката можна 

отримати в редакційно-видавничому відділі ІДГУ (208 каб., корпус 1, вул. Рєпіна, 12) або за 

електронною поштою: nauka_idgu@ukr.net (Градинар Ганна Іванівна).  

У разі потреби додаткового друкованого екземпляру збірки матеріалів конференції (за 

додаткових умов) повідомте про це редакційну колегію.  

Роботи, що надійшли невчасно, з порушенням терміну подачі до розгляду НЕ 

ПРИЙМАЮТЬСЯ! Оргкомітет залишає за собою право відхилити статті, які не відповідають 

тематиці та вимогам. Відповідальність за зміст статті несуть автори та наукові керівники.  

 

 

 

 

Контактна інформація оргкомітету 

Поштова адреса: 

Кафедра історії та методики її навчання (каб. 310, корпус 1), 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 

вул. Рєпіна, 12, м. Ізмаїл, Одеська обл., Україна, 68601. 

Е-mail: kafist.idgu@gmail.com 

Телефони для довідок: 

063-63-70-152 – Дроздов Віктор Володимирович – кандидат історичних наук, доцент, 

завідувач кафедри історії та методики її навчання, координатор конференції (е-mail: 

victordrozdov.84@gmail.com);  

098-33-97-415 – Градинар Ганна Іванівна – технічний координатор конференції, завідувач 

редакційно-видавничого відділу (е-mail: nauka_idgu@ukr.net). 
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Зразок оформлення статті 

 

УДК … 

 

THE GREEKS IN THE ETHNO-SOCIAL STRUCTURE OF THE SOUTHERN 

BESSARABIA URBAN POPULATION IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY 

(BASED ON POPULATION CENSUSES) 

Viktor Drozdov1 

 

ГРЕКИ В ЕТНОСОЦІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ НАСЕЛЕННЯ МІСТ ПІВДЕННОЇ 

БЕССАРАБІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПЕРЕПИСІВ 

НАСЕЛЕННЯ) 

Віктор Дроздов1 

 

Abstract. Based on the population censuses analysis the number of the Greek ethnic group of 

the cities Akerman, Tuchkov (Izmail), Reni and Kilia, its sex-age and social structure in the first 

half of the 19th century was investigated in the article… (250-300 знаків). 

Key words: Greeks, ethnic group, ethnodemographical processes, urban population, Southern 

Bessarabia, statistical materials, census reports. 

 

Анотація. У статті на основі аналізу переписів населення міст Акерман, Тучков 

(Ізмаїл), Рені та Кілія досліджено чисельність грецької етнічної групи в першій половині ХІХ 

ст., її статево-вікову та соціальну структуру… (250-300 знаків). 

Ключові слова: … (5-7). 

 

Переписи населення є одними з ключових джерел у вивченні етнодемографічних 

процесів та етносоціальної структури населення країни або її окремого регіону. В Російській 

імперії загальний перепис населення було проведено лише в 1897 р., а основними формами 

статистичного обліку населення в першій половині ХІХ ст. були ревізійні переписи податних 

станів, метричні книги та поточний адміністративно-поліцейський облік населення. Перший 

перепис населення Бессарабії було проведено в 1817 р., одночасно з яким відбулось 

приведення населення до присяги на вірність імператору [1, с. 23]… 
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