
 

 

 
 

ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Міністерство освіти і науки України 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Факультет історії та філософії 

Кафедра археології та етнології України 

Центр історії та культури Італії імені Дж. Гарібальді 

 

Наприкінці листопада 2018 року проводять міжнародну наукову конференцію   

«ІТАЛІЙСЬКА ЇЖА В ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ»,   
присвячену року італійської їжі у світі  

 

Планується робота наступних секцій: 

 Історія італійських харчових продуктів та страв від первісності до модерного часу: 

міждисциплінарний підхід 

 Регіональні традиції італійської кухні: їжа, трапеза та ідентичність 

 Італійська їжа та вино у літературі, образотворчому мистецтві та кінематографі: історія 

та сучасність 

 Сучасна італійська їжа та вино у європейській культурі 

 

Робочі мови конференції – українська, італійська. 

Інформація про оргвнесок на проведення конференції (в т.ч. на видання збірки матеріалів) 

буде повідомлена додатково, після отримання підтвердження участі в конференції. 

Проїзд, проживання, харчування за рахунок учасників. 

Для участі у конференції просимо до 30 жовтня 2018 р. надіслати електронною поштою до 

Оргкомітету заявку учасника (див. нижче) та статті до збірки, оформлені згідно правил, що 

додаються. 

 

Контакти Оргкомітету:  

Поштова адреса: Центр історії та культури Італії імені Дж. Гарібальді, вул. Дворянська, 2, м. 

Одеса, 65082, Україна  

E-mail:  garibaldi@onu.edu.ua  

+38-067-786-32-47 – д.і.н., проф. Сминтина Олена Валентинівна (керівник Центру історії та 

культури Італії імені Дж. Гарібальді),  

+38-097-585-94-19 – к.і.н., пров. фахівець Горнова Ірина Сергіївна (відповідальний секретар 

Оргкомітету). 

 

З повагою, оргкомітет конференції 
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Заявка на участь у конференції 

 

«Італійська їжа в історії та культурі» 

 

Прізвище, ім’я та по-батькові 

українською та італійською мовами 

 

 

Місце роботи / навчання  

(назва установи та відомче 

підпорядкування) 

 

Посада  / статус (для тих, хто 

проходить навчання) 

 

Назва доповіді (українською та 

італійською мовами) 

 

 

Секція   

Адреса для листування 
 

E-mail  

Контактні телефони 
 

 

Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статті 

1. Наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми у загальному 

вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх 

досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які 

спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад 

основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. 

2. Загальний обсяг статті – до 16 тис. знаків. Шрифт – Times New Roman, розмір 14. 

Міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1 см. Текст зберігається як файл формату 

*.doc, *.docx або *.rtf. 

3. На другому рядку статті після прізвища автора перед заголовком статті в лівому кутку 

подається шифр УДК. 

4. На початку статті обов’язково подати анотацію українською мовою (300-500 символів) 

та ключові слова. 

5. У кінці статті обов’язково подати анотацію англійською мовою (300-500 слів). Вона має 

містити ім’я і прізвище автора, назву статті, ключові слова та короткий виклад змісту 

статті.  



6. Допускається до 2-х чорно-білих ілюстрацій, які надаються окремими файлами формату 

*.tiff або *.jpeg з роздільною здатністю не менше 300 dpi без стиснення та 1 таблиця (з 

урахуванням формату збірки А5). 

7. Бібліографія оформлюється згідно ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (ГОСТ 7.1-2003IDT) та 

подається в кінці статті в алфавітному порядку під заголовком: Джерела та література.  

8. У тексті статті посилання наводяться у квадратних дужках, перша цифра – порядок 

джерела посилання у частині «Джерела та література», друга цифра – номер сторінки, 

перед яким подається скорочення с. (приклад: [12, с. 35]). 

9. Стаття подається у двох форматах одночасно: а) в електронному вигляді (вкладеними 

файлами електронною поштою) на електронну скриньку оргкомітету; назва всіх файлів 

має містити прізвище автора; б) у роздрукованому вигляді на поштову адресу оргкомітету  

 

Кінцевий термін подання повних текстів статей – 30 жовтня 2018 року  

E-mail:  garibaldi@onu.edu.ua   

Поштова адреса: Центр історії та культури Італії імені Дж. Гарібальді, вул. Дворянська, 2, м. 

Одеса, 65082, Україна  

E-mail:  garibaldi@onu.edu.ua  

+38-067-786-32-47 – д.і.н., проф. Сминтина Олена Валентинівна (керівник Центру історії та 

культури Італії імені Дж. Гарібальді),  

+38-097-585-94-19 – к.і.н., пров. фахівець Горнова Ірина Сергіївна (відповідальний секретар 

Оргкомітету). 
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