
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь 

у VІI щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«КИЇВ І КИЯНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: 

ІСТОРІЯ МІСЬКИХ СПІЛЬНОТ», 

яка відбудеться 24 травня 2017 року 

 

Напрями роботи конференції: 

 Соціокультурні розвідки в історичній урбаністиці: теоретико-методологічна 

проблематика, історіографія і джерельна база. Перспективи застосування просопографічного 

методу для дослідження міських спільнот. 

 Колективні ідентичності у соціокультурному контексті міста. 

 Взаємини міських і сільських спільнот: місто та його аграрна периферія. Урбанізм як 

складник модернізації. 

 Соціальна топографія міста. 

 Участь міських спільнот у революційних соціальних зрушеннях у модерній історії 

України (ХХ – початок ХХІ ст.). 

 Роль міських спільнот у культурних процесах. Етос київської інтелігенції. Місто та 

Університет: академічна корпоративна культура в урбаністичному соціумі. 

 Міські спільноти у художньо-літературному дискурсі. 

 Синтез архітектурного і соціального середовищ у просторі та часі. 

 Міські спільноти в історичній пам’яті, політиці пам’яті та коммеморативних 

практиках. 

 

У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних учених. 

 

Місце та порядок проведення конференції 24 травня 2017 року: 
 

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

(проїзд: ст. м. «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                                                
 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. 
 

Матеріали конференції будуть опубліковані у другому номері збірника наукових праць 

«Київські історичні студії / Kyiv historical studies» за 2017 рік.  
 

Вартість участі у конференції: 

Оргвнесок – 160 грн. (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення 

конференції). 
Вартість друку статті – 35 грн. за одну сторінку А-4. 
 

Кошти за друк статті переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса 

Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р № 31553201148659 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 

з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції» (сплачувати після отримання 

позитивного рішення редколегії про її включення до збірника наукових праць).  

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються 

учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.  



Примітка. Доктори наук, які беруть участь у конференції, вартість друку одноосібної статті не 

сплачують.  

Для участі у науково-практичній конференції просимо  

до 01 травня 2017 року надіслати на електронну адресу o.salata@kubg.edu.ua: 

1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче). 

2. Електронний варіант статті з приміткою «Київ і кияни» (файл, названий прізвищем 

автора латиницею і збережений у форматі doc). 

3. Копію квитанції про оплату вартості друку статті. 

 

Вимоги до оформлення статті: 
  

Структура статті має містити такі елементи:  

 постановку та обґрунтування актуальності проблеми;  

 аналіз наукових досліджень, на котрі спирається автор;  

 виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені;  

 формулювання мети і завдань статті;  

 виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів;  

 висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень;  

 список використаних джерел з доданням його транслітерації латинською абеткою; 

 анотацію українською мовою та 5-7 ключових слів (до 500 друкованих знаків); 

 розширену анотацію-резюме англійською мовою (1–2 тис. друкованих знаків). 
 

Обсяг публікації – 12–20 сторінок книжкового формату А4 з урахуванням списку 

використаних джерел, анотацій тощо. 

 

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 – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – 20 мм. 

 

Порядок розміщення матеріалу.  
У лівому верхньому куті – індекс УДК статті. У правому верхньому куті необхідно вказати 

ім’я і прізвище автора/авторів (жирний, курсив). Назва статті набирається прописними 

літерами по центру сторінки (кегль 16 пт, жирний, прописний, до 10 слів).  
 

Під назвою через 1 інтервал розміщується анотація та 5-7 ключових слів українською мовою 

та основний 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 тексту статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною 

нумерацією список використаних 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 англійською мовою подаються: ім’я і прізвище автора, наступний рядок 

(по центру) назва статті (кегль 16 пт, жирний, прописний), через один інтервал розміщується 

розширена анотація-резюме з ключовими словами англійською мовою. 
 

Анотації мають містити: обґрунтування актуальності теми та ступінь її розкриття; 

характеристику методів дослідження; оцінку наукової новизни одержаних результатів. 
 

Примітка. Розширену англомовну анотацію-резюме статті буде розміщено на сайті збірника 

наукових праць «Київські історичні студії / Kyiv historical studies».  
 

УВАГА! Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти тези, що не 

відповідають тематиці конференції, а також не відзначаються науковою актуальністю 

і новизни. 
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РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

учасника VІI щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«КИЇВ І КИЯНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: 

ІСТОРІЯ МІСЬКИХ СПІЛЬНОТ» 

 

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 організаційного комітету – 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, 

Київський університет імені Бориса Грінченка, Історико-філософський факультет, кафедра 

історії України, кабінет 415-а.  

Тел.: (044) 485-20-69; 

Е-mail: kiu.iff@kubg.edu.ua 

 

Координатори конференції: 

Салата Оксана Олексіївна – завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук, 

професор 

Тел.: +38 050 334 73 20;  

Е-mail: o.salata@kubg.edu.ua;  

 

Будзар Марина Михайлівна,  доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук, 

доцент  

Е-mail: m.budzar@kubg.edu.ua; 

 

Ковальов Євген Аркадійович, доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук, 

доцент  

Е-mail: y.kovalov@kubg.edu.ua. 

 

 

mailto:kiu.is@kubg.edu.ua
mailto:o.salata@kubg.edu.ua
mailto:m.budzar@kubg.edu.ua
mailto:y.kovalov@kubg.edu.ua

