МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь
у Всеукраїнській науковій конференції

«УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА НАУКА В СУЧАСНОМУ
ІНФОРМАЦІЙНОМУ І ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ»,
яка відбудеться 22–23 вересня 2017 року
Напрями роботи конференції:

Напрями (панелі)
1. Теоретичні і методологічні орієнтири сучасної української історіографії
1.1 Проблема імпорту західних теорій і методів в українську історіографію
1.2 Еволюція української історіографії у контексті розвитку світової і європейської
історичної науки
2. Проблеми взаємодії академічної науки і історичної пам’яті в інформаційному
суспільстві
2.1 Проблема інструменталізації історії
2.2 Деміфологізація історії. Роль ЗМІ у популяризації історичних знань.
2.3 «Цифрова історія».
3.Академічна і університетська історична наука: проблеми взаємодії та інтеграції
3.1 Сучасні проблеми формування змісту історичної освіти
3.2 Міждисциплінарні історичні дослідження
3.4 Публічна історія
Місце та порядок проведення конференції:
22 вересня 2017 р.
24 вересня 2016 р.
Київський університет імені Бориса Грінченка,
Ніжинський державний університет імені
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б
Миколи Гоголя
(проїзд: ст. м. «Мінська»)
Чернігівська область, м. Ніжин, вулиця
Графська, 2
Реєстрація учасників: 9.00 – 10.00
Пленарне засідання: 10.00 – 13.00
Робота секцій: 11.00 – 13.00
Перерва на обід: 13.00 – 14.00
Перерва на обід: 12.00 – 13.00
Продовження секційного засідання:13.00 –
Продовження пленарного засідання: 14.00 – 16.00
15.00
Екскурсійна програма: Ніжин – переможець
конкурсу «7 чудес України: історичні міста і
містечка»
Закриття конференції: 17.00 – 18.00
Робочі мови конференції: українська, російська., польська.
Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються
учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Для участі у науково-практичній конференції просимо до 20 серпня 2017 року надіслати на
електронну адресу оргкомітету конференції:
1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).
2. Електронний варіант тез з приміткою «Цивілізаційні дискурси світової та української
історіографії: минуле, сучасне, майбуття» (файл, названий прізвищем автора латиницею і
збережений у двох форматах, – doc. та rtf.).
Результатом проведення Всеукраїнської наукової конференції стане підготовка колективної
монографії «Українська наука в сучасному інформаційно-освітньому просторі» та низки статей, які
будуть опубліковані у фахових виданнях України: наукових записках Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя «Література і культура Полісся» та збірці наукових праць
Київського університету імені Бориса Грінченка «Київські історичні студії».
Монографія буде надіслана у провідні бібліотеки та виші України, а також розміщена на сайті
Інституту історії України НАН України, що забезпечить індекс її цитування в наукометричних базах.
Вимоги до оформлення статей:
Структура статті має містити наступні елементи:
 постановку й обґрунтування актуальності проблеми;
 аналіз наукових досліджень, на які спирається автор;
 виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені;
 формулювання мети та завдань;
 виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів;
 висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень;
 список використаних джерел.
 розширену анотацію українською та англійською мовами.
Обсяг розширеної анотації – 1–2 тис. знаків, реферат про основний зміст статті (англійською
мовою, до 4 тис. знаків). Анотація повинна мати таку структуру: прізвище, ім’я, по батькові
автора, назва, текст анотації, де подано розгорнуту інформацію про зміст і результати
дослідження, ключові слова.
Обсяг статті до монографії – 1 авт. арк. (40 тис. знаків).
Обсяг статті до фахового та наукометричного видання – 0,5–0,7 авт. арк.
Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003 чи
пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1 пт. Поля: ліве –
30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.
Порядок розміщення матеріалу. У лівому верхньому куті – індекс УДК. У правому верхньому
куті необхідно вказати прізвище, ініціали, посаду, місце роботи, вчене звання, науковий ступінь
автора (авторів). Назва статті набирається прописними літерами по центру сторінки. Під назвою
через 1 інтервал розміщується текст статті. Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних
дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер
джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95-96]
[див.: 2; 5; 7]. Після тексту статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною
нумерацією список використаних джерел під заголовком ДЖЕРЕЛА. Публікації латиницею
розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела
оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. Після списку джерел через
інтервал розміщується розширена анотація з ключовими словами.
УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти доповіді та тези,
які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції і не містять наукової
новизни.
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника Всеукраїнської наукової конференції

«УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА НАУКА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ
І ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ»
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи
(повна назва організації)

22–23 вересня 2017 року

Посада
Контактний телефон (факс), е-mail
Форми участі у конференції
(необхідне підкреслити)
Повна назва доповіді
Запланована секція (відповідно до напряму
роботи конференції)

Тільки публікація матеріалів
Публікація матеріалів + усна доповідь
Тільки усна доповідь
Участь без доповіді та публікації

КОНТАКТИ
Адреса оргкомітету: кафедра філософії Київського університету імені Бориса Грінченка,
каб. 315, вул. Маршала Тимошенка 13-Б, м. Київ.
Е-mail: o.salata@kubg.edu.ua; kiu.is@kubg.edu.ua
Координатори конференції:
Салата Оксана Олексіївна, завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук,
професор, тел..: +38 050 334 73 20;
Куцик Руслан Ростиславович, аспврвнт кафедри історії
тел..: +38 097 955 63 84.
Оргкомітет конференції

