МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ,
АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь
у Всеукраїнській молодіжній науковій конференції
«ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА
ФІЛОСОФІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»,
яка відбудеться 10 березня 2017 року















Напрями роботи конференції:
Епоха стародавнього світу та формування перших держав.
Середньовічна цивілізація.
Історико-філософські процеси ранньомодерної доби.
Епоха національних відроджень (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)
Українська революція 1917–1920-х рр.: здобутки та прорахунки.
Світові війни та їх вплив на розвиток людської цивілізації.
Післявоєнне облаштування світу (1946–1991 рр.)
Глобалізаційні процеси на зламі століть (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)
Розвиток історичної науки в умовах інформаційного простору.
Філософія постмодернізму.
Етнорелігійні процеси в сучасному глобалізаційному світі.
Архетипи української культури.
Комунікативно-практична трансформація сучасної філософії.

Місце та порядок проведення конференції:
10 березня 2017 р.
Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ,
Маршала Тимошенка, 13-б (проїзд: ст. м. «Мінська»)
Реєстрація учасників: 9:00–10:00
Пленарне засідання. Частина І: 10:00–13:00.
Перерва, кава-брейк: 13:00 –14:00

вул.

Пленарне засідання. Частина ІІ: 14:00–17:00.
Робочі мови конференції: українська, російська.
Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції, оплачуються учасниками за
власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.
Для участі у науковій конференції просимо до 15 лютого 2017 р. надіслати на
електронну адресу оргкомітету конференції:
1.
Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).
2. Електронний варіант статті з приміткою «Тенденції і перспективи
розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації» (файл, названий
прізвищем автора латиницею і збережений у форматі Microsoft Word 2003 або 2010).
Обов’язковою вимогою для студентів є подача електронного скану рецензії на
статтю від наукового керівника (з візою та печаткою).
Результатом проведення Всеукраїнської наукової конференції стане видання
друкованого збірника.
Організаційний внесок за участь у конференції та публікацію статті-доповіді
обсягом до 11 ст. становить 150 грн., кожна наступна сторінка (починаючи з 12)
оплачується додатково у розмірі 15 грн.
Реквізити для оплати організаційного внеску будуть надіслані після
прийняття заявки та статті.
Вимоги до оформлення статей:
Структура статті має містити наступні елементи:
 постановку й обґрунтування актуальності проблеми;
 формулювання мети та завдань;
 аналіз наукових досліджень, на які спирається автор;
 виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені;
 виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів;
 висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень;
 дві анотації та ключові слова українською та англійською мовами.
Обсяг статті – до 20 тис. знаків з пробілами (11 ст.).
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 – 1,5 пт. Поля: ліве – 2,5; праве – 1,5; верхнє та нижнє – 2.
Порядок розміщення матеріалу. У лівому верхньому куті – індекс УДК. У
правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали автора (українською та
англійською мовами). Назва статті набирається прописними літерами по центру
сторінки (українською та англійською мовами). Далі подається дві анотації
українською та англійською мовами. Нижче через 1 інтервал розміщується текст
статті. Посилання на джерела у тексті наводяться за допомогою «Виноски» (внизу
сторінки, формат номерів: 1, 2, 3….). Знак виноски ставити перед розділовим знаком
(двокрапкою, крапкою з комою, комою, крапкою), а не після нього. Бібліографічні
відомості потрібно оформляти згідно з вимогами, встановленими у ДСТУ ГОСТ

7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання».
Усі бібліографічні посилання подавати мовою оригіналу. Прізвища та ініціали
авторів виділяти курсивним накресленням. Між ініціалами, а також між ініціалами і
прізвищем ставити нерозривний пробіл (ctrl shift пробіл).За умови неодноразового
посилання на різні праці одного автора застосовувати скорочений запис: автор,
перші два-три слова назви, три крапки, тире, сторінка. У повторних посиланнях
на багатотомний документ зазначати автора, заголовок, номер тому (випуску, книги),
сторінки. Якщо повторне посилання слідує одразу за первинним, його текст
замінюють словами «Там само», «Там же», «Ibid.» (залежно від мови джерела, на яке
посилаються). У повторному посиланні на іншу сторінку до вказаних слів додають
номер сторінки. У повторному посиланні на твір одного, двох чи трьох авторів, яке не
слідує за первинним посиланням, зазначають прізвище та ініціали авторів, слова
«Вказ. праця», «Указ. соч.», «Op. Cit.» та сторінки.
Бібліографічні посилання, включені у комплексне посилання, розміщують в
алфавітному порядку і відділяють одне від одного крапкою з комою. Якщо до
комплексного посилання включено кілька посилань на одного й того ж автора
(авторів), то в другому й наступних посиланнях його прізвище й ініціали замінюють
на «Його ж», «Її ж», «Їх же», «Его же», «Её же», «Их же» або, відповідно, «Idem»,
«Eadem», «Iidem».
Посилання на архівні матеріали подаються національною мовою, залежно від
місцезнаходження документа, згідно із загальноприйнятою в даному архіві (в даній
країні) системою посилань (наприклад: ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 3. – Спр. 38. –
Арк. 35). У першому посиланні на архів вказується його повна назва, а в дужках
зазначається абревіатура: Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(далі – ЦДІАК України). У наступних посиланнях ставиться лише абревіатура.
УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти статтідоповіді, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції і не
містять наукової новизни.
КОНТАКТИ
Адреса оргкомітету:
Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка 13-Б,
м. Київ.
Е-mail: r.kutsyk@kubg.edu.ua
Координатори конференції:
Куцик Руслан Ростиславович, голова Наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів та молодих вчених Київського університету імені Бориса
Грінченка,тел.: 0979556384;
Мухіна Катерина Сергіївна, заступник голови Наукового товариства Історико
філософського факультету, лаборант кафедри історії України, тел.: 0505244868.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
учасника Всеукраїнської молодіжної наукової конференції
«ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА
ФІЛОСОФІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи,
навчання (повна назва
організації)
Посада
Контактний телефон, е-mail
Повна назва доповіді-статті
Напрям роботи конференції

