
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо 26 травня 2016 року взяти участь 

у VI Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«КИЇВ І КИЯНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: 

ОСОБИСТІСТЬ В ІСТОРІЇ»  
(до 150–річчя з дня народження Михайла Грушевського) 

 
Напрями роботи конференції: 

▪ Києвознавство в науковому доробку Михайла Грушевського. 
▪ Київська історична школа Михайла Грушевського. 
▪ «Київські сторінки» в біографії Михайла Грушевського та його родинного кола. 
▪ «Образ міста»: Київ часів Михайла Грушевського. 
▪ Спадщина Грушевських у музеях, архівах і бібліотеках Києва. 
 

У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних учених. 
 
Місце проведення конференції: 
Київський університет імені Бориса Грінченка 
(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: ст. м. «Мінська»). 

 
Порядок роботи конференції 26 травня 2016 року: 

Реєстрація учасників: 9.30 – 10.30  
Перша панель: 10.30 – 13.00 
Перерва на обід: 13.00 – 14.00 
Друга панель: 14.00 – 16.00 

 

 
Робочі мови конференції: українська/ 
Можлива доповідь у формі презентації. 

 
Для участі у науково-практичній конференції 

просимо до 15 березня 2016 року  
подати на електронну адресу оргкомітету конференції: 

 
1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче). 
2. Тезовий виклад змісту доповіді (обсяг – 1 сторінка) для оцінки актуальності теми.  
3. Розгорнутий варіант доповіді у формі статті передбачається опублікувати у 

третьому номері збірника наукових праць «Київські історичні студії / Kyiv historical studies» 
за 2016 р. Вимоги до публікації див. нижче. 

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які 
не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції і не містять наукової 
новизни. 

 
Вимоги до оформлення статті: 

 
Структура статті має містити такі елементи: постановку й обґрунтування 

актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення 
аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; 
виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, 
рекомендації, перспективи подальших досліджень; список використаних джерел. 



Обсяг публікації – 12–15 сторінок книжкового формату А4 з урахуванням списку 
джерел, анотацій тощо. 

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 
98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 
1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. 

Порядок розміщення матеріалу. Угорі першої сторінки (в правому кутку) подається 
УДК статті (звичайним шрифтом); із нового рядка (у лівому кутку) – ім’я та прізвище 
автора (жирний, курсив); наступним рядком (по центру) – назва статті (розмір 16, жирний, 
прописний, до 10 слів). Через один абзацний рядок – анотація та ключові слова мовою 
оригіналу (кегль 13, курсив, до 500 друкованих знаків, 5–7 ключових слів).  

Наприкінці статті подаються ім’я/прізвище автора, назва статті (кегль 14), анотація 
та ключові слова російською (чи українською, відповідно до оригіналу) мовою, кегль 13, 
курсив, до 500 друкованих знаків, 5–7 ключових слів) та ім’я, прізвище автора, назва статті, 
ключові слова, розширена анотація-резюме та ключові слова (350 слів, до 4000 
друкованих знаків) англійською мовою. 

 
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

учасника VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Київ і кияни у соціокультурному просторі України:  

особистість в історії»  
(до150–річчя з дня народження Михайла Грушевського) 

 
Прізвище, ім’я, по батькові (понвністю)  
Науковий  ступінь   
Вчене звання  
Місце роботи (повна назва організації)  
Посада  
Контактний телефон  
Е-mail  
Форми участі у конференції 
(необхідне підкреслити) 

Тільки публікація статті 
Публікація  статті+ усна доповідь 
Лише  усна доповідь 
Участь  без доповіді та публікації  

Повна назва доповіді   
Запланована секція відповідно до напрямів 
роботи конференції 

 

 
 

КОНТАКТИ: 
 
Адреса оргкомітету: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б, Київський 

університет імені Бориса Грінченка, Інститут суспільства, к. 314.  
Координатори конференції: Михайловський В. М., д. і. н., завідувач кафедри історії 

України, Ковальов Є. А., к.і.н., доцент кафедри історії України, Будзар М. М., к.і.н., доцент 
кафедри історії України 

 
Е-mail: kiu.is@kubg.edu.ua 
Довідки за телефонами: (044) 426-85-79, відповідальна особа: Горбатюк Ольга 

Олександрівна. 
 
 


