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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь  
у ІІІ Всеукраїнській науковій конференції  

«ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА В УКРАЇНСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ Й ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ:  
ВЕРИФІКАЦІЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТА ЦИРКУЛЯЦІЯ» 

яка відбудеться 20 – 21 вересня 2018 року 
 
Напрями роботи конференції: 
 
І. Теоретико-методологічні засади джерелознавчих досліджень 
• Теоретико-методологічні проблеми джерелознавства.  
• Періодична преса як історичне джерело. 
• Е-джерела та практики сучасного джерелознавства.  
• Актуальні проблеми усної історії. 
• Археологія та історична реконструкція. 
• Проблема історичних містифікацій. 
 
ІІ. Історичні джерела в шкільній та університетській освіті: питання методики інтерпретації джерел 
• Методи та прийоми розвитку критичного мислення учнів (студентів): медіаграмотність, «інформаційна 

гігієна», розпізнавання «фейкової» інформації  та ін. 
• Інтерпретація історичного процесу в Інтернет-середовищі.  
• Герменевтичні підходи до вивчення історичних джерел. 
 
Місце та порядок проведення конференції: 
 

20  вересня 2018 р. 
 

Київський університет імені Бориса Грінченка,  
(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б,  

проїзд до станції метро «Мінська») 
 
 
Реєстрація учасників: 9.00 – 10.00    
Пленарне засідання: 10.00 – 13.00 
Перерва на обід: 13.00 – 14.00 
Продовження пленарного засідання: 14.00 – 16.00                                                

21  вересня 2018 р. 
 

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди 

(м. Переяслав-Хмельницький,  
вул. Сухомлинського, 30) 

 
Робота секцій: 10.00 – 12.00 
Перерва на обід: 12.00 – 13.00 
Продовження роботи секцій:13.00 – 15.00 
Наукова дискусія на тему   
«Переяслав-Хмельницький місто-музей»: 15.00 – 17.00  
Закриття конференції: 17.00 – 18.00   

 
Робочі мови конференції: українська, польська.  
 
Учасники конференції можуть публікувати свої статті в науковому виданні Київського університету 
імені Бориса Грінченка «Київські історичні студії». 
Вимоги до оформлення та вартість друку статей 
 
За результатами роботи конференції буде видано колективну монографію «Історичні джерела в 
українському інформаційному й освітньому просторі». 
 

http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/index


 
Вартість участі у конференції: 
Оргвнесок – 180 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття організаційних 
витрат на проведення конференції, у т.ч. видання програми конференції, сертифікатів учасників, технічну 
підтримку заходу тощо). Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – 
код ЄДРПОУ 02136554, Р/р № 31557241148659 ГУДКУ в м.Києві, код банку 820019 з позначкою «Оргвнесок 
на проведення конференції». 
ПРИМІТКА! Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються 
учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.  
 
 

Для участі у науковоій конференції просимо до 10 вересня 2018 року  
на електронну адресу оргкомітету kiu.iff@kubg.edu.ua надіслати: 

1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче). 
2. Відскановану квитанцію про оплату вартості оргвнеску (файл, названий прізвищем учасника конференції 

латиницею). 
3. Електронний варіант доповіді (файл, названий прізвищем автора латиницею і збережений у двох 

форматах – doc. та rtf.). 
 
 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
учасника Всеукраїнської наукової конференції  

«ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА В УКРАЇНСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: 
ВЕРИФІКАЦІЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, ЦИРКУЛЯЦІЯ» 

20–21 вересня 2018 року 
Прізвище, ім’я, по батькові  
Науковий  ступінь   
Вчене звання  
Місце роботи  
(повна  назва організації) 

 

Посада  
Контактний телефон (факс), е-mail  
Форми участі у конференції 
(необхідне підкреслити) 

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

Повна назва доповіді   
Запланована секція (відповідно до напряму 
роботи конференції) 

 

 
 
КОНТАКТИ 
 
Адреса оргкомітету: кафедра історії України Історико-філософського факультету Київського університету 
імені Бориса Грінченка, каб. 315, вул. Маршала Тимошенка 13-Б, м. Київ 
Е-mail: kiu.iff@kubg.edu.ua 
 
Координатори конференції:  
Салата Оксана Олексіївна, завідувач кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор 
Тел.: +38 050 334 73 20 
  
Куцик Руслан Ростиславович, асистент кафедри історії України Історико-філософського факультету 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
Тел.: +38 097 955 63 84 
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