
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ ТА СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь 
У ІІ Всеукраїнському науковому колоквіумі

«ФЕНОМЕН МІСТА: НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
СУЧАСНОГО МІСТА»,

який відбудеться 17 травня 2017 року

Питання до обговорення:
 Міська культура як середовище розвитку етнокультурних процесів.
 Специфіка формування субкультур у мультикультурному місті.
 Етнічність як фактор ідентичності в контексті її впливу на мультикультурний простір мегаполісу.
 Особливості національної ідентичності як детермінанти розвитку мультикультурного міста.
 Форми національної ідентичності в сучасній урбаністичній культурі.

Формат колоквіуму передбачає участь 7-8 команд з різних регіонів України.
До  складу  кожної  команди  мають  входити:  1  студент,  1  аспірант  та  1  науковець,  які  займаються
вивченням запропонованої проблематики. 
Примітка. Витрати, пов’язані з перебуванням на колоквіумі (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками
за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. 

Тематика доповідей стосуватиметься різноманітних аспектів  феномена міста:  філософії,  історії,  культурології,
політології,  літератури,  компаративістики  тощо.  Особлива  увага  приділятиметься  соціокультурним  аспектам
життя сучасного міста. 

Усі учасники  заходу отримають сертифікати.
Найцікавіші  доповіді  будуть  опубліковані  у  збірнику  наукових  праць  «Феномен  міста:  вітчизняний  та
зарубіжний досвід».

Для участі у науковому колоквіумі просимо 
до 15 квітня 2017 року на електронну адресу o.salata@kubg.edu.ua 

надіслати реєстраційні форми учасників:

НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Прізвище, ім’я, по батькові науковця
Місце роботи (кафедра/відділ, факультет/інститут)
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Контактний телефон
е-mail
Прізвище, ім’я, по батькові аспіранта
Місце роботи (кафедра/відділ, факультет/інститут)
Місце навчання в аспірантурі (університет/інститут 
тощо)
Рік навчання, спеціальність
Контактний телефон
е-mail
Прізвище, ім’я, по батькові студента
Місце навчання (кафедра, факультет/інститут)
Курс, спеціальність
Контактний телефон
е-mail

КОНТАКТИ
Адреса оргкомітету: кафедра історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені
Бориса Грінченка, к. 415-а, вул. Маршала Тимошенка, 13Б, м. Київ.
Координатор  конференції: Салата  Оксана  Олексіївна, завідувач  кафедри  історії  України  Історико-
філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор. 
Е-mail: o.salata@kubg.edu.ua 
Тел.: +38 050 334 73 20
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