
 

НІЖИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ імені ІВАНА СПАСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК «ГЕТЬМАНСЬКА СТОЛИЦЯ» 

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені МИКОЛИ ГОГОЛЯ 

НІЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

VІІ МІЖНАРОДНІ СПАСЬКІ  
НАУКОВІ ЧИТАННЯ 

 

присвячені 
130-річчю від дня народження Є.Ю. Спаської та 100-річчю заснування 

Ніжинської науково-дослідної кафедри історії культури та мови 
 

Наукові читання відбудуться 14 вересня 2022 р. у режимі відеоконференції на платформі Google Meet 
 

Для складання програми роботи конференції та видання матеріалів конференції просимо надіслати запов-
нену заявку для участі в роботі конференції з темою Вашого виступу та матеріали для друку не пізніше 31 
серпня 2022 р. Оргкомітет залишає за собою право відбору заявок виключно за тематикою доповідей. У разі 
включення теми доповіді чи повідомлення до програми читань, оргкомітет зобов’язується відіслати не пізні-
ше 10 вересня 2020 р. персональне запрошення за вказаною учасником адресою. Після підтвердження учасни-
ком намірів щодо участі у роботі наукових читань у режимі онлайн, напередодні їх проведення буде повідом-
лено кожному персонально час початку та надіслано посилання для приєднання до відеоконференції (для 
підключення в учасника має бути діюча поштова скринька Gmail) 

 

Роботу під час проведення наукових читань планується проводити за такими основними напрямами: 

 Ніжинська науково-дослідна кафедра історії культури та мови в контексті розвитку української 
історіографії останньої третини ХІХ – першої половини ХХ ст.; 

 ніжинська родина науковців, церковних і громадських діячів Спаських у соціокультурному просторі; 
 дослідження регіональної історії й етнології Північно-Дніпровського Лівобережжя  
та відображення його результатів у музейних колекціях і зібраннях; 

 вивчення рухомих і нерухомих об’єктів культурної спадщини Північно-Дніпровського Лівобережжя,  
розвиток музейництва і наукового пам’яткознавства означеного регіону; 

 актуальні теоретичні та методологічні проблеми сучасної музеології, пам’яткознавства,  
історичної регіоналістики й етнології. 

Матеріали будуть опубліковані у поточному випуску збірника наукових праць «Ніжинська старовина», 
що буде надрукований до кінця 2022 р. Останній термін подання матеріалів до друку – 14 вересня 2022 р. 
Для публікації матеріалів необхідно надіслати їх електронну версію на вказану нижче електронну поштову 
скриньку з поміткою у темі «VІІ Спаські читання» (вимоги до оформлення матеріалів додаються до даного 
інформаційного повідомлення). 

УВАГА! Без електронної версії матеріал друкуватися не буде! 
 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ 
 

З огляду на обставини, що склалися в Україні, організатори повністю позбавлені фінансування раніше 
запланованих витрат на проведення цьогорічних наукових читань. Відтак, виготовлення поточного випуску 
збірника наукових праць «Ніжинська старовина» буде здійснено виключно за рахунок учасників конференції. 
Собівартість примірника збірника буде відомою лише після завершення збору матеріалів до друку й визна-
чення тиражу, який потрібно буде видати. Тож, учасникам, котрі будуть надавати матеріали для друку в збі-
рнику, інформацію про розмір внеску, який треба буде перерахувати й терміни до якого це буде потрібно 
зробити, зможемо повідомити наприкінці вересня 2022 р. 

 

Телефони для довідок: 
Зозуля Сергій Юрійович, голова оргкомітету: +380-68-353-5957 (моб.) 

Дмитренко Наталія Михайлівна, відповідальний секретар оргкомітету: +380-4631-71268 (роб.),  
+380-68-946-3519 (моб.) 
 

e-mail  для заявок до участі: zp_conferences@ukr.net 
                    для матеріалів до друку: zp_vydannja@ukr.net  

 

О Р Г К О М І Т Е Т 

 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ,  

ЩО ПОДАВАТИМУТЬСЯ ДЛЯ ДРУКУ 
 

 Виконані у будь-якому текстовому процесорі, але збережені з роз-

ширенням *.txt (режим блокнота); об’єм – до 0,5 авт. арк. (20 тис. 

друк. знаків, включаючи пробіли та враховуючи науковий апарат). 

 Посилання виключно післятекстові; індекси посилань – у тексті в 

квадратних дужках із висхідною нумерацією (напр.: [2], [15] тощо); 

оформлення посилань – згідно вимог ДАК МОН України до матері-

алів для друку у фахових виданнях. 

 Графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) – окремим файлом кож-

на, на тому ж або окремому оптичному носію; режим кольору – 

градації сірого; розмірність – 200 dpi, розширення (формат) – *.tiff 

(зберегти для IBM PC, пласти звести) або *.jpeg (*.jpg) (із най-

вищою (12) якістю збереження); розмір: базова (менша) сторона –  

10 см, інша – за пропорціями; для графіків, схем, діаграм – макси-

мальна ширина 14 см. Підписи до графічних зображень подаються 

у вигляді списку окремим файлом (із розширенням *.txt (режим 

блокнота), де номер зображення у списку має відповідати назві 

файлу, що містить це зображення. 

 Перед заголовком матеріалу вказати ім’я та прізвище (без скоро-

чення) автора (авторів). 

 Перед прізвищем автора (авторів) указати УДК до даного матеріалу. 

 Обов’язковою умовою для друку матеріалу є наявність наприкінці 

тексту матеріалу анотації українською й англійською мовами (до 400 

друк. знаків (включаючи пробіли) кожна; переклад прізвища, ім’я, 

по-батькові автора (авторів) і заголовку публікації обов’язковий). 

 



ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ  

VІІ МІЖНАРОДНИХ СПАСЬКИХ НАУКОВИХ ЧИТАНЬ 

(14 вересня 2022 р.) 

заповнюється кожним учасником окремо (в т.ч. окремо кожним зі співавторів) 

Прізвище, ім’я, по батькові 
(без скорочень) 

 

Місце роботи (без абревіатури)  

Посада  

Учена ступінь  

Місто і номер відділення  
«Нової пошти»  (для отримання  
авторського примірника) 

 

Телефони з кодом (робочий (факс), 
домашній, мобільний) 

 

Електронна адреса 
(обов’язково) 

 

Форма участі 
(доповідь, співдоповідь, повідомлення, 
публікація без безпосередньої участі) 

 

Тема доповіді чи повідомлення  

Необхідність використання  
аудіовізуальних засобів (так, ні) 

 

Необхідність бронювання місця  
для проживання (так, ні) 

 

Необхідність надсилання запрошення 
для участі в конференції (так, ні) 

 

Чи влаштує надіслати запрошення  
електронною поштою? (так, ні) 

 

Дата заповнення  

Підпис (якщо заявка подається в елект-
ронному вигляді – прізвище, ініціали) 

 

 

Заповнюючи дану заявку, Ви автоматично даєте згоду на використання оргкомітетом  
Вашої персональної інформації (перші 7 позицій заявки) виключно для потреб проведення  

VІІ Міжнародних Спаських наукових читань 
 

Заявка висилається на адресу, зазначену в інформаційному повідомленні 
(для надсилання електронною поштою – виключно zp_conferences@ukr.net  

з поміткою в темі «VІІ Спаські читання») 

 


