
Вимоги до оформлення тез: 

 

Тези доповіді обсягом до 2-3 сторінки 

формату А4 повинні бути надруковані у 

текстовому редакторі Microsoft Word 

шрифтом Times New Roman розміром 14 з 

одинарним міжрядковим інтервалом і з 

полями з усіх боків – 20 мм. 

Ліворуч, прізвище та ініціали 

авторів(а), прізвище наукового керівника, 

його науковий ступінь, вчене звання 

друкувати малими жирними літерами через 

кому.  

Нижче, через один інтервал – повну 

назву організації друкувати курсивом.  

Через два інтервали назву доповіді 

друкувати великими жирними літерами, 

симетрично до тексту.  

Рукопис тез доповіді повинен бути 

ретельно відредагований та оформлений 

відповідно до зазначених вище вимог, 

оскільки матеріали конференції будуть 

опубліковані до початку її роботи. 

Робочі мови конференції – українська, 

російська, англійська.  

Оргкомітет залишає за собою право 

відбору тез для участі в конференції 
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Останнє десятиріччя ХХ ст. 

несподівано для багатьох ознаменувалося 

появою на політичній карті світу понад 

20 нових держав. Серед них і незалежна 

держава Україна, яка виникла у 

результаті закономірного розпаду СРСР. 

 

За підсумками конференції 

планується публікація тез доповідей. 
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25 лютого 2014 р. 

Донецьк. 



Шановні студенти, маємо честь запросити 

Вас до участі у Всеукраїнській студентській 

науковій конференції «Епохальна постать 

Т.Г. Шевченка» , яка відбудеться 25 лютого 

2014 р. в актовому залі 7 навч. корпусу 

Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського.  

 

Пріоритетні напрямки роботи 

конференції: 

1. Т.Г. Шевченко у світовому вимірі. 

2. Т.Г. Шевченко – будівничий патріотизму, 

гідності та взаємопізнання українського 

народу. 

3. Т.Г. Шевченко – основоположник нового 

етапу у розвитку української мови та 

літератури. 

4. Історіософія Т.Г. Шевченка. 

 

 

Умови участі у конференції: 

Термін подання заявок, надання 

матеріалів і сплати орг. внеску –  

до 01 лютого 2014 р.  

Організаційний внесок кожного з 

учасників (за інформаційні матеріали, 

збірник тез доповідей, організаційні витрати) 

складає – 50 гр. 

Для включення тез доповідей у збірку 

матеріалів конференції необхідно направити 

на адресу оргкомітету: 

 Заявку на участь у роботі конференції 

(авторська довідка); 

 Електронний варіант тез доповідей; 

 Роздрукований та підписаний авторами 

один примірник тез (лише для 

студентів ДонНУЕТ); 

 Копію платіжного документа про 

перерахування організаційного внеску. 

 

Зазначені документи необхідно 

надіслати до 01 лютого 2014 р.  

на адресу: 83050, м. Донецьк,  

пр. Театральний, 28, ДонНУЕТ,  

кафедра українознавства, ауд. 3434 

або електронною поштою: 

ukraine@donduet.edu.ua.  

Надходження до оргкомітету 

надісланих тез доповідей електронною 

поштою необхідно перевірити за 

телефоном:  (062) 304-50-33. 

 

 

Адреса та контактні телефони 

оргкомітету, за якими Ви можете 

отримати додаткову інформацію щодо 

конференції: 

 

E-mail: ukraine@donduet.edu.ua 

Адреса: 83050, м. Донецьк-50, 

пр. Театральний, 28, ДонНУЕТ 

імені Михайла Туган-Барановського, 

кафедра українознавства, ауд. 3434. 

 

Контактний телефон: (062) 304-50-33 

Анкета-заявка учасника конференції 

 

 

Прізвище______________________________ 

Ім’я___________________________________ 

По батькові ____________________________ 

Поштова адреса учасника ________________ 

_______________________________________ 

Назва організації ________________________ 

_______________________________________ 

Телефон (код міста) _____________________ 

Тема доповіді __________________________ 

_______________________________________ 

Співавтори (за наявності) ________________ 

_______________________________________ 

 

 

Платіжні реквізити ДонНУЕТ: 

 

Реквізити  

ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського  

83050, м. Донецьк, вул. Щорса,31  

р/р 31256272210100 банк ГУДКСУ  

в Донецькій області МФО 834016   

ОКПО  01566057 

 

Одержувач: оргкомітет конференції 

«Епохальна постать Т.Г. Шевченка» 

 

Призначення платежу: за участь у 

Всеукраїнській студентській науковій 

конференції «Епохальна постать 

Т.Г. Шевченка». 

mailto:ukraine@donduet.edu.ua

