
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь 

у Х Всеукраїнській науковій онлайн-конференції 

«КИЇВ І КИЯНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ:  

ОСВІТНІ ТРАДИЦІЇ В ІСТОРІЇ МІСТА»,  

яка відбудеться 26 травня 2021 року 
 

Напрями роботи конференції: 

 Місто як освітній осередок: персональний та інституційний аспекти. 

 Освітяни в міському соціумі: статус і повсякдення. 

 Школярі та студенти: проблеми соціалізації й інкультурації. 

 Освітня проблематика в практиках міського самоврядування. 

 Наукові школи й проблема поєднання навчання з дослідженнями: досвід освітніх установ Києва ХІХ–ХХ ст. 

 Київський університет імені Бориса Грінченка: традиції та інновації. 
 

 

Місце проведення конференції та порядок роботи: 
 

Київський університет імені Бориса Грінченка, 

(система онлайн-конференцій Google Hangouts Meet) 

 

Порядок роботи конференції: 
 

09.30-10.00 Приєднання  учасників пленарного засідання до системи онлайн-конференцій Google Hangouts Meet 

10.00-13.00 Пленарне засідання конференції 

13.00-15.00 Продовження пленарного засідання конференції 

15.00-16.00 Підбиття підсумків конференції 

 

Робочі мови конференції: українська. 

 

Для участі у конференції просимо до 01 травня 2021 року: 

1. Заповнити реєстраційну форму учасника конференції. 

2. На електронну адресу m.budzar@kubg.edu.ua надіслати: 

 Тези доповіді із зазначенням концептуальних засад виступу (обсяг до пів сторінки формату А4). 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, які не відповідають тематиці конференції. 

 Скановану копію квитанції про сплату оргвнеску. 

Оргвнесок – 150 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття організаційних витрат на 

проведення конференції, зокрема, підготовку програми конференції, сертифікатів учасників, технічний супровід заходу 

тощо). Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554, 

Р/р 038201720314211007201048659, Держказначейська служба України м. Київ, код банку 820172 з позначкою 

«Оргвнесок на проведення конференції». 

 

Учасники конференції можуть опублікувати свої статті у науковому журналі Київського університету імені 
Бориса Грінченка «Київські історичні студії», включеного до категорії Б Переліку наукових фахових видань України 

(наказ МОН України від 28.12.2019 № 1643), галузь науки – історичні, спеціальність – 032 Історія та археологія.  

Вартість друку статті – 70 грн. за одну сторінку. 

Квитанція про оплату вартості друку статті надсилається редколегії після отримання позитивного рішення про 

включення статті до наукового журналу. 

Вимоги до оформлення статей у науковому журналі «Київські історичні студії».  

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вищезазначеним вимогам. Автори 

несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав. 

Видання журналу планується після проведення конференції. 

https://docs.google.com/forms/d/13AL0o1XY0QM6FZQtjBpxTQKq1gq-LHhLug70oue7X0g/viewform?edit_requested=true
mailto:m.budzar@kubg.edu.ua
https://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal
https://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/keriwnutstvo


КОНТАКТИ 

 

Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, ауд. 416, 418-б – кафедра історії України Історико- 

філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка 

Тел.: +380 44 485 20 69 

 

Координатори конференції: 

Салата Оксана Олексіївна, завідувач кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського 

університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор 

Тел.: + 380 50 334 73 20; 

 

Ковальов Євген Аркадійович, доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук 

Тел.: +380 97 492 21 16; 

 

Будзар Марина Михайлівна, доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету 

імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент 

Тел: + 380 50 232 12 06  

Е-mail: m.budzar@kubg.edu.ua 
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