
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»  

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі регіональної науково-методичної 
конференції «500-річчя Реформації: оновлення Європи і світу», що відбудеться 
31 жовтня – 1 листопада 2017 р. у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».  

До участі в конференції запрошуються педагогічні та науково-педагогічні 
працівники, керівники освітніх закладів, державні службовці, представники 
громадських організацій, докторанти, аспіранти, магістранти. 

Планується робота секцій за такими напрямами: 
• Історична, соціальна і культурна спадщина Реформації.  
• Вплив Реформації на розвиток провідних економік світу. 
• Використання досвіду Реформації для розвитку українського суспільства 
та економіки.  
• Переклади Біблії та їх вплив на формування сучасних європейських мов. 
• Висвітлення подій Реформації в світовій літературі.  
• Історія протестантських общин Херсонщини. 
Конференція буде проводитися 31 жовтня – 1 листопада 2017 р. на базі КВНЗ 

«Херсонська академія неперервної освіти» за адресою: м. Херсон, вул. Покришева, 41. 
Проїзд від залізничного вокзалу маршрутним таксі №9, від автовокзалу – №№4, 9, 12, 
14, 30 до зупинки «Інститут».  

Реєстрація учасників – 31 жовтня з 10.00 до 11.00 у фойє академії.  
Початок роботи конференції – 31 жовтня об 11.00 

1 листопада о 9.00 робота секцій. 
Мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька. 
За результатами конференції буде видано збірник матеріалів. 
Вимоги до публікацій: Матеріали доповідей направляти на адресу електронної 

пошти magnol@i.ua  в текстовому редакторі WORD 97/2003 (шрифт Times New Roman, 
14. інтервал 1,5). Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см, абзацний 
відступ – 1,25 см. У правому верхньому кутку: ініціали й прізвище автора. Назва – по 
центру, заголовними буквами. Перелік літератури подавати в кінці статті після слів 
«Список використаних джерел» в алфавітному порядку. Посилання у тексті наводяться у 
квадратних дужках. Обсяг матеріалу, представленого у такому вигляді, повинен бути 
від 5 до 7 сторінок. 
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Студенти можуть брати участь у конференції за умови співавторства з 
викладачем або за наявності рецензії кандидата чи доктора наук. 

Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 100 грн. 
Організаційний внесок містить витрати на видання програми і збірника матеріалів 
конференції, та організацію її роботи  

Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасників конференції, проте 
може надати інформацію щодо проживання в готелях міста. Вартість проїзду, 
проживання та харчування оплачується учасниками самостійно. 

Заявки та тексти доповідей варто відправити до 20 вересня 2017 року на адресу 
електронної пошти magnol@i.ua. 

 
Контактний телефон: 0682763653, Марина Павлівна Ігошева, e-mail: 

magnol@i.ua.  
Адреса оргкомітету: 73034, м. Херcон, вул. Покришева, 41, КВНЗ «Херсонська 

академія неперервної освіти», кафедра теорії і методики викладання 
суспільствознавчих і гуманітарних дисциплін. 

 

 
 

Зразок оформлення заявки: 
 

ЗАЯВКА 
 

Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь 
 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю у називному відмінку)______________________ 
Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю)______________________________ 
Місце роботи ______________________________________________________________ 
Поштова адреса, телефон (обов’язково) ________________________________________ 
Електронна адреса (обов’язково)______________________________________________ 
Тема наукової доповіді:______________________________________________________ 
Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): очна / заочна 
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