
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КМДА)

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас 12 квітня 2012 року взяти участь
у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«КИЇВ І КИЯНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ХІХ – ХХІ СТОЛІТЬ: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ»

МЕТОЮ конференції є визначення ролі та місця Києва у європейських і національних 
культурних процесах, просвітницької місії столиці України.

Тематичні напрями роботи конференції:
1. Історія освіти, освітня мережа Києва, педагогічна справа.
2. Громадсько-політичне життя м. Києва.
3. Національна і конфесійна панорами та мовна комунікація Києва.
4. Повсякденне життя та ментальність киян.
5. Науковці й митці Києва: персоналії, внесок в українську і світову науку та культуру.
6. Київські пам’ятки та музеї.
7. Науково-технічний потенціал Києва.
8. Культурна панорама Києва.
9. Києвознавство як напрям наукових досліджень і навчальна дисципліна.
10. Київ спортивний.

Місце та програма проведення:
12 квітня  – Київський університет імені Бориса Грінченка.
(адреса: м. Київ,  вул. Маршала Тимошенка,13-б,  ст. метро “Мінська”)
• Реєстрація учасників: 9.30 – 10.30
• Пленарне засідання: 10.30 – 12.00
• Перерва на обід: 12.00 – 13.00
• Робота секцій: 13.00 – 15.30
• Підбиття підсумків конференції: 15.30 – 16.30
Робочі мови конференції: українська, російська.

Для участі у науково-практичній конференції просимо до 20 лютого 2012 року надіслати на 
адресу оргкомітету:

1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок додається).
2. Текст доповіді (див. вимоги до оформлення) – 1 примірник, підписаний автором.
3. Електронний варіант статті на диску (файл, названий прізвищем автора латиницею і 

збережений у двох форматах — doc. та rtf.) або електронною поштою (з приміткою “Конференція 
Київ”).

4. Конверт зі зворотною адресою (для отримання запрошення на конференцію).
Учасникам,     які     подають     свої     матеріали     до     друку  , оргвнесок (100 грн) та вартість друку (20 

грн за одну сторінку) слід переказувати тільки після схвалення Оргкомітетом тексту статті. 
Схвалені до друку матеріали будуть включені у збірник на підставі копії квитанції (або 
відсканованої електронної копії) про оплату.

Учасникам  ,     які     не     планують     друк     статті,   слід сплачувати оргвнесок (100 грн) відразу і 
надсилати разом із реєстраційною формою.

Кошти     переказувати     на     рахунок     Київського     університету     імені     Бориса     Грінченка.     Код   
ЄДРПОУ     02136554     Р/р   №  35429010001040     ГУДКУ     в     м.     Києві     МФО     820019      з     позначкою   
“  Оргвнесок     на     проведення     конференції  ”  .  

Доктори     наук,   які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті не 
сплачують.

Видання     збірника     матеріалів      планується     до     початку     конференції.  



Можлива доповідь у формі презентації.
Вимоги  до оформлення статей

Структура статті повинна містити наступні структурні елементи: постановку й обґрунтування 
актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів 
проблеми, які ще недостатньо вивчені; постановка мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з 
обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список 
літератури. 

Обсяг публікації – 5-12 сторінок книжкового формату А4. 
Технічні параметри. Текст повинен 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. 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 – анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими 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 статті через 1 інтервал подається в алфавітному 
порядку за наскрізною нумерацією список 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 
уміщуються анотації (3–4 речення) російською та англійською мовами з ключовими словами.

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

 Адреса оргкомітету:
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б, Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Інститут лідерства та соціальних наук, к. 314, 517, 201).
Е-mail: kiumn@kmpu.edu.ua 

Довідки за телефонами: (044) 426-85-79; (044) 461-02-51 – Інститут лідерства та соціальних наук, 
кафедра історії України та методики навчання (координатори конференції: Редько Сергій 
Іванович; Зінченко Арсен Леонідович).

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), 
оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
учасника Всеукраїнської науково-практичної  конференції 

“КИЇВ І КИЯНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ХІХ – ХХІ СТОЛІТЬ: 
НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ”

Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий  ступінь 
Вчене звання
Місце роботи 
(повна  назва організації)

Посада
Адреса для листування
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 теми доповіді 
Потреба у готелі Проживання  у готелі (від 450 грн/доба)

mailto:kiumn@kmpu.edu.ua

