НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Гуманітарно-педагогічний факультет
Кафедра міжнародних відносин
і суспільних наук

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Громадсько-політична та наукова діяльність
М.С.Грушевського в міжнародному аспекті
(до 155-річчя від дня народження)»
м. Київ, 23-24 вересня 2021 р.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Мета конференції: дослідження, вивчення, переосмислення та популяризація наукової
спадщини всесвітньо визнаного науковця та громадсько-політичного і державного діяча у площині
історії, історіографії, етнографії, археології, соціології, політології, міжнародних відносин,
філософії, літератури, фольклору; обмін думками щодо подальшого розвитку концепцій минулого
на рівні сучасних наукових знань.
Місце проведення: Гуманітарно-педагогічний факультет, навч. корпус № 3, ауд. 101, вул.
Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041. Роб. тел.: 0-44-527-80-83.
До участі у Міжнародній науково-практичній конференції запрошуємо вчених, молодих
науковців, аспірантів, викладачів та наукових працівників закладів освіти, наукових
інституцій, а також практичних працівників бібліотек, органів НТІ, архівів, музеїв України та
інших країн.
Тези доповідей будуть опубліковані у матеріалах конференції.
Форма проведення: очно-дистанційна (може бути проведена в on-line на платформі Zoom або
Webex , відповідно до оголошених загальнодержавних протиепідемічних заходів).
Мова конференції: українська, російська, польська, англійська.
У РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧЕНО РОБОТУ ПАНЕЛЕЙ:

1.
2.

Ситуація України у часи соціальних потрясінь світового масштабу кінця ХІХ – першій
чверті ХХ століття: очікування, перспективи, можливості і ресурси.
Історико-науковий доробок М. Грушевського як втілення національного гранд-наративу
та духу романтизму.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Сучасне прочитання публіцистичної, літературної, епістолярної, мемуарної спадщини
М. Грушевського: пожива для розуму і серця.
Історична пам’ять українця та світу: архівна і музейна спадщина Михайла
Грушевського.
Візії М. Грушевського ситуації, перспектив, місця і ролі України у міжнародних
відносинах та світовому поступі: уроки і висновки.
М. Грушевський як постать видатного українця та знакової особи: філософія життя,
цінності, набутки і втрати.
Соціально-політична активність М. Грушевського і його соратників як джерело
опробованих рішень щодо сучасних проблем державного будівництва та позиціонування
України на світовій арені.
Перспективи України з огляду на попередній досвід, зокрема у світлі історичної
спадщини М. Грушевського.

РОЗКЛАД

РОБОТИ

09.00–10.00

23 вересня
–
Реєстрація учасників

10.00–12.00

10.00–10.30

–

Відкриття конференції

12.00-13.00

10.30–13.00
13.00–14.00
14.00–17.00

–
–
–

Пленарне засідання
Перерва
Робота секцій

24 вересня
Підведення підсумків
Ухвалення резолюції
–
Від’їзд учасників
конференції
–

РЕЄСТРАЦІЯ (ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ)
Для участі в роботі Міжнародної конференції потрібно надіслати електронною поштою до
організаційного комітету заповнену за зразком заявку та тези доповіді до 27 серпня 2021 року
на електронну адресу: konf_ist_pol@ukr.net. Тема повідомлення: «Конференція».
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка,
для тез – Тези. Наприклад: Ivanenko_zajavka.doc, Ivanenko_tezy.doc
ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ

Обсяг тез – 2-3 сторінки при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова;

Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм; шрифт – Times New Roman, кегель – 14;
міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см; вирівнювання по ширині.

Ліворуч без відступу подати індекс УДК. Праворуч – прізвище, ім’я, по-батькові автора,
науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює або навчається автор. Шрифт
Times New Roman, кегль 14.

Назва доповіді через один міжрядковий інтервал посередині рядка (великими літерами, без
крапки в кінці): шрифт Times New Roman, кегль 14, грубо.

Список літератури – не більше 5 джерел.

Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені.

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

Організатори конференції наголошують на дотриманні принципів академічної
доброчесності.
Зразок оформлення тез доповідей:
УДК

Шевченко Тарас Петрович,
кандидат історичних наук, доцент,
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
(м. Київ, Україна)

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ – ОСНОВОПОЛОЖНИК УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ
Текст…[2, с. 23-25]

Література:
Діяльність науково-дослідної кафедри історії України М.С. Грушевського (1924-1930 рр.) /
О.В. Юркова; НАН України, Ін-т історії України. - К.: [б. в.], 1999. - 432 с.
ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ
1. Прізвище, ім’я, по батькові.
2. Повна назва установи, в якій працює/навчається учасник, посада, науковий ступінь, вчене
звання.
3. Тема доповіді.
4. Контактний телефон.
5. Електронна адреса .
6. Чи плануєте особисту участь у конференції? (Так або ні).
7. Чи бажаєте опублікувати тези доповіді? (Так або ні).
8. Чи є потреба в оформленні офіційного персонального запрошення? (Так або ні).
Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелях м. Києва за індивідуальним запитом.
Проживання і харчування за рахунок учасників.
КООРДИНАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
Національний університет біоресурсів і природокористування України
м. Київ, вул. Україна, 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, навч. корпус № 1, ауд. 56,
гуманітарно-педагогічний факультет, кафедра міжнародних відносин і суспільних наук
Роб. тел.: 044-527-81-16
Електронна адреса: konf_ist_pol@ukr.net

