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Конкурси - Гранти - Премії:
1.
Державний фонд фундаментальних досліджень оголошує
КОНКУРС Ф80
СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – ЯПОНСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ПРОЕКТІВ (для фінансування у 2017 -2018 роках)
За наступними напрямами:
 Гуманітарні науки;
 Соціальні науки;
 Природничі науки.
Конкурс відкритий для наукових лабораторій, науково-дослідних груп вищих
навчальних закладів, науково-дослідних установ.
Документи приймаються до 6 вересня 2017 року.
Основні вимоги до проектів:
 керівники проекту мають бути кандидатами або докторами наук, які
працюють у вищих навчальних закладах України або науководослідних установах;
 наявність організації – партнера в Японії.
Керівники
проектів
можуть
подавати
до
Фундаментальних досліджень тільки одну заявку.

Державного

Фонду

Для подання запиту на участь у конкурсі необхідно:
 Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу,
які раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є
зареєстрованими на даному ресурсі). Реєстрація керівника та всіх
виконавців проекту є обов'язкова.
 Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф80.
 Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю
відповідати електронному запиту - скріплений паперовий запит
відповідно до заповненої електронної форми із титульним аркушем, що
містить підпис керівника організації, мокру печатку та підписи всіх
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виконавців проекту (титульний аркуш формується автоматично після
збереження файлу електронного запиту) – 2 примірники.
 Надати лист від організації - співвиконавця спільного проекту (на
бланку установи) – 1 прим.
Всі документи оформлюються без файлів в паперову папку на зав’язках!
Подані проекти, що не відповідають правилам оформлення не будуть
прийняті до розгляду
Електронні форми запиту будуть доступні для заповнення з 15 червня
2017 року
Всі запитання щодо участі у конкурсі, оформлення запитів, заповнення
електронної форми можна поставити за телефоном – (044)246-39-29 або
електронною поштою – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам
потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">office@dffd.gov.ua.
З технічними питаннями необхідно звертатися до розробника системи
за допомогою он-лайн форми звернення, що розміщена на
ресурсіcontest.dffd.gov.ua – закладанка «Контакти» - «Технічні питання», або
за посиланням: http://contest.dffd.gov.ua/node/14804
Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:
 компетентність науковців та їх здатність довести проект до логічного
завершення;
 наявність співвиконавця в країні-партнера;
 взаємний обмін досвідом;
 наукова цінність очікувані від проекту;
 перспективність співробітництва;
 керівники проекту мають бути кандидатами або докторами наук, які
працюють увищих навчальних закладах України або науководослідних установах.
Після перевірки відповідності пропозицій вимогам, кожна заявка
передається для наукової експертизи, що проводиться паралельно в обох
країнах. Між українською та японською сторонами відбуваєтьсяобмін
результатами експертизи та обираються два проекти для подальшого
фінансування.
Фонд не прийматиме нових заявок від українських керівників та учасників
проектів, які наразі отримують гранти за цією програмою.
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Особлива увага приділятиметься проектам, які будуть подані новими
дослідними групами, та проектам з дійсно новаторської тематики.

Керівники проектів можуть
досліджень тільки одну заявку.

подавати

до

Фонду

Фундаментальних

Інтелектуальна власність
Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити всіх
необхідних заходів для захисту прав інтелектуальної власності.
Фінансування
Фінансування проекту виділяється на два роки (щороку окремо). Рішення про
продовження фінансування на наступний рік приймається після розгляду
звіту за попередній рік роботи.
Основні документи й строки подання заявок на конкурс:
- заповнена форма заявки на участь у конкурсі – українською та англійською
мовами, з оригіналами підписів та печатками установи-заявника у
паперовому вигляді (2 прим.) та заповнення електронної форми;
- лист від організації - співвиконавця спільного проекту (на бланку установи)
– 1 прим.;
Заявки направляються поштою на адресу: 01601, Київ, бульвар
Шевченка, 16, к. 404б, або надаються особисто.
Розглядатися будуть лише ті документи, які були відправлені не
пізніше останнього дня конкурсу (штамп на конверті поштового
відправлення), а саме 6 вересня 2017 р.
Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на конкурсному ресурсі
ДФФД: http://www.contest.dffd.gov.ua
Кандидатам на участь у програмі з української сторони необхідно
переконатися у тому, що їх партнери подали відповідну заявку до
Японського товариства сприяння науці (JSPS).
Після закінчення конкурсу матеріали розглядатимуться експертизами
обох країн та після завершення всіх процедур оголошуються результати
конкурсного відбору.
В межах виділеного бюджетного фінансування Сторін з виконавцями
щорічно укладаються договори на виконання конкретних проектів з
фінансуванням національної частини проекту цього року.
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Після закінчення виконання проекту Замовникові (установа, з якою
Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У
науковому звіті повинно бути викладено результати наукових досліджень.

2
ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ГРАНТИ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ ДОКТОРАМ НАУК ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У 2018 РОЦІ
До участі в конкурсі допускаються молоді доктори наук віком до 45
років (на час подання запиту).
Грошовий розмір гранту складає – 150 тис. грн.
Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових
досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому
числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).
Запити подаються до 20 вересня 2017 року включно.
Для подання запиту на участь у конкурсі необхідно: зареєструватися
на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу, які раніше не брали
участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими на даному ресурсі).
Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф78. Зберегти та роздрукувати
форму запиту. Паперовий запит має повністю відповідати електронному
запиту.
Перелік документів необхідних для оформлення запиту:
- Паперова заявка – 2 примірники,
- гарантійний лист підприємства (установи, організації1 примірник,
- довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник,
- копії опублікованих молодим ученим наукових праць (крім
монографій) за тематикою проекту (до п'яти найменувань) – 2 примірники,
- завірені копії першої сторінки паспорта і сторінки паспорта, де
позначена його прописка (реєстрація) – 1 примірник,

7

- завірена копія диплома про присудження відповідного наукового
ступеня – 1 примірник.
Більш детальна інформація за посиланням http://www.dffd.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=265&lang=ua

3
Конкурс на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за
розроблення і впровадження інноваційних технологій
Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на здобуття
Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження
інноваційних технологій відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 1 серпня 2012 р. № 701.
Зазначена Премія присуджується на конкурсних засадах щороку до Дня
науки за особливі досягнення у розробленні та впровадженні інноваційних
технологій у виробництво та виведення на ринок вітчизняної інноваційної
продукції.
Відповідно до пунктів 5 та 14 Положення про Премію:
1. вищі навчальні заклади Міністерства освіти і науки (далі - заявники)
подають щороку до 1 серпня року, в якому оголошено конкурс, до МОН
клопотання про присудження Премії Кабінету Міністрів України за
розроблення і впровадження інноваційних технологій.
2. МОН України щороку відбирає не більше п’яти робіт і до 1 жовтня
року, в якому оголошено конкурс, подає заявки та відповідні матеріали на
конкурс на здобуття Премії.
Відповідно до Положення про Премію до участі в конкурсному відборі
приймаються роботи, результатом яких є реалізовані вагомі інноваційні
проекти, їх результати мають бути застосовані на практиці не менше ніж за
рік до дати їх висунення на здобуття Премії та широко впроваджені у
виробництво.
Детальна інформація розміщена на сайті Міністерства освіти і науки
України
Перелік документів та вимоги до їх оформлення розміщені за
посиланням: http://mon.gov.ua/activity/nauka/premiya-kmu/normativni-akti.html
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Конференції – Форуми - Семінари:
1.
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ДЕПОРТАЦІЯ НАРОДІВ В ЕПОХУ ТОТАЛІТАРИЗМУ:
ІСТОРИЧНІ УРОКИ»
Приватна установа «Академія «Болашақ», Історико-просвітницький
Центр «Карлаг: пам'ять в ім'я майбутнього», Центр етнокультурних та
історико-антропологічних досліджень Карагандинського державного
університету ім. Е. А. Букетова, Історичний факультет Київського
національного університету ім. Т. Шевченка за підтримки Секретаріату
Асамблеї народу Казахстану Карагандинської області, Посольства України в
Республіці Казахстан, Карагандинського обласного товариства української
мови ім. Т. Шевченка «Рiдне слово», Українського інституту національної
пам'яті 13 жовтня 2017 року проводить Міжнародну науково-практичну
конференцію «ДЕПОРТАЦІЯ НАРОДІВ В ЕПОХУ ТОТАЛІТАРИЗМУ:
ІСТОРИЧНІ УРОКИ», присвячену 70-річчю депортації українського
народу в Казахстан.
Однією з трагічних сторінок історії СРСР є політичні репресії,
жертвами яких стало населення всіх республік. Під молох сталінського
тоталітарного режиму потрапляли не тільки активні політичні противники
більшовиків, а й люди, які виражали незгоду з їх політикою та звичайні
громадяни. Однією з форм політичних репресій в СРСР стали депортації
народів, які здійснювалися з 1920-х рр. Основними особливостями
депортацій були їх позасудовий характер та переміщення великих мас людей
в географічно віддалені регіони. Депортації в СРСР зачепили безліч етнічних
груп радянських громадян: балкарці, євреї, іранці, інгуші, калмики,
карачаївці, корейці, кримські татари, курди, німці, поляки, таджики, туркимесхетинці, українці, чеченці та інші народи.
Примусове виселення, важка підневільна праця, голод і хвороби,
зіпсовані долі - такі обставини, що випали на долю депортованих народів.
Пам'ять про трагічні події радянської історії залишається в пам'яті нащадків.
Серед багатьох депортованих народів під маховик сталінських репресій
потрапили і українці. З кінця 1920-х рр. пройшло кілька етапів депортації
українців, але саме масове виселення із Західної України було в 1947 р
(операція «Захід»). Поряд з «прицільним» переслідуванням членів підпілля

9

ОУН і УПА, радянський репресивний апарат торкнувся також інших груп
населення: обов'язковому виселенню у віддалені райони СРСР (в основному
Сибір і Казахстан) підлягали всі члени сімей повстанців і підпільників, а
також всі, хто їм співчував. 10 вересня 1947 року Рада Міністрів СРСР
ухвалила указ «Про виселення із західних областей УРСР в області:
Карагандинську, Архангельську, Вологодську, Кемеровську, Кіровську,
Молотовську, Свердловську, Тюменську, Челябінську та Читинську членів
сімей «оунівців» і активних бандитів, заарештованих та убитих в боях». За
планом заходів МВС УРСР з перевезення спецпереселенців із західних
областей УРСР передбачалося вивезти до 75 тисяч осіб. Операція «Захід»
почалася 21 жовтня 1947 р. Протягом доби виселили понад 26,6 тисячі сімей,
понад 76 тисяч осіб (за іншими джерелами понад 100 тисяч осіб).
ПРАЦЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ
ЗА НАСТУПНИМИ СЕКЦІЯМИ:
1. Депортація народів на територію Казахстану: історія та сучасність.
2. Історія депортації народів в документах та матеріалах.
3. Соціально-культурний розвиток етнічних груп в Казахстані.
4. Проблеми депортації та реабілітації історичної пам'яті народів.
Робочі мови конференції - казахська, російська, англійська, українська.
Правила оформлення матеріалів (див. взірець в додатку 1).
Текст доповіді не більше 6 сторінок повинен бути набраний в редакторі
Microsoft Word, шрифтом Times New Roman кегль 14, міжрядковий інтервал 1, формат А4, поля: зліва, зверху, праворуч, знизу - 2 см. У лівому верхньому
кутку проставляється індекс УДК. Через інтервал прізвище та ініціали
автора. В наступному рядку - назва організації, нижче - місто і країна, нижче
- адреса електронної пошти автора. По центру - назва доповіді прописними
літерами жирним шрифтом. Нижче розміщуються анотація і ключові слова.
Анотація оформляється одним абзацом об'ємом строго 70-80 слів
кожен (Times New Roman, курсив, кегль 12). В анотації не допускаються
цитування та абревіатури. Анотація повинна коротко розкривати зміст статті,
а не дублювати її назву. Нижче розміщуються ключові слова (не менше 8-10
слів, Times New Roman, курсив, кегль 12).
Основний текст статті починається через рядок. У тексті допускаються
малюнки, таблиці. Посилання на джерела подаються у квадратних дужках,
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нумерація посилань суцільна по тексту. Повний бібліографічний список на
мові статті наводиться в кінці статті (Times New Roman курсив, кегль 12).
Для авторів, які представляють статті казахською мовою далі
прописними буквами розміщується прізвище та ініціали авторів, назва статті,
анотація та ключові слова російською та англійською мовами (Times New
Roman курсив, кегль 12).
Для авторів, які представляють статті російською мовою, нижче слід
розмістити прізвище та ініціали авторів, назва статті, анотацію та ключові
слова казахською та англійською мовами (Times New Roman курсив, кегль
12).
Для авторів, які представляють статті на українській мові далі
прописними буквами розміщується прізвище та ініціали авторів, назва статті,
анотація та ключові слова казахською, російською та англійською мовами
(Times New Roman курсив, кегль 12).
Для авторів, які представляють статті на англійській мові далі
прописними буквами розміщується прізвище та ініціали авторів, назва статті,
анотація та ключові слова казахською та російською мовами (Times New
Roman курсив, кегль 12).
Для зарубіжних авторів переклад анотації на казахську мову здійснить
редакція, але для цього має бути поданий матеріал для перекладу (назва,
анотація та ключові слова російською мовою).
Звертаємо Вашу увагу на необхідність надання статті в ретельно
відредагованому вигляді з дотриманням всіх вищевказаних вимог.
Матеріали, представлені пізніше зазначеного терміну або оформлені не у
відповідності до вимог, не розглядаються і назад не повертаються.
У назві файлу, який пересилається на електронну пошту, має бути
зазначено прізвище автора та місто. До доповіді додається реєстраційна
форма «Заявка-договір» (див. Додаток 2).
Термін подання доповіді та заявки-договору - до 10 вересня 2017 року.
Організаційний внесок автором сплачується лише після схвалення
редколегією змісту статті. У разі відхилення статті редакція не коментує
причини відхилення, але повідомляє про це автору відповідним
повідомленням. Рукописи та інші матеріали статей не повертаються. Автор
статті, прийнятій до публікації, зобов'язується здійснити оплату на
розрахунковий рахунок Приватного закладу «Академія «Болашак».
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Доповіді надсилаються на електронну адресу:
deportatsiya@mail.kz
deportatsiya@mail.ru
Організаційний внесок за участь в конференції становить:
3200 тенге або 600 російських рублів, або 10 доларів США.
Документ про сплату організаційного внеску пред’являється по
електронній пошті у відсканованому вигляді. Оргвнесок вноситься
перерахуванням на розрахунковий рахунок з позначкою «Конференція по
депортації». Витрати на відрядження приймає на себе сторона, яка відряджає.
Банківські реквізити:
Частное учреждение «Академия« Болашак »
Кбе 17
БИН 950640001690
Код платежу 859
Для переказу в тенге
ЧУ «Академия «Болашак»
ИИК KZ24998HTB0000015438
БИК TSES KZ KA
АО "Цеснабанк"
Для переказу в доларах США з
України, та інших країн
ЧУ «Академия «Болашак»
БИК TSES KZ KA
ИИК KZ71998HTB0000023225
Bank of New York Mellon,
New York, USA,
Swift/BIC IRVTUS3N
к/с 8901119741

Для переказу в доларах США з Росії
ЧУ «Академия «Болашак»
БИК TSES KZ KA
ИИК KZ71998HTB0000023225
БИК 044525225
(для російських банків)
Sberbank of Russia,Moscow, Russia
Swift/BIC SABRUMM
к/с 30111840300000000145
Для переказу в російських рублях
ЧУ «Академия «Болашак»
ИИК KZ58998HTB000026951
БИК TSES KZ KA
Банк-корреспондент
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225.
ПАО СБЕРБАНК г.Москва
Получатель: АО ЦЕСНАБАНК

КОНТАКТНІ КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ
Загальна координація та організаційні питання щодо проведення
конференції: Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва
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Академії «Болашак», кандидат педагогічних наук, професор Смолькіна
Тетяна Петрівна.
Телефон робочий: +7 (7212) 420425 (внутр. 085)
Тел. мобільний: +7 701 754 7526
E-mail: pedsalon@mail.ru
Адреса: Республіка Казахстан, 100008, Караганда, вул. Леніна, 17, каб.310.
ПРЕДСТАВНИКИ ОРГКОМІТЕТУ ВІД ОРГАНІЗАТОРІВ:
1.
Керівник
Секретаріату
Асамблеї
народу
Казахстану
Карагандинської області Римбекова Гульфайруз Серіковна.
Телефон робочий: +7 (7212) 501524
Тел. мобільний: +7 701 465 7822
E-mail: rimbekova_gs@krg.gov.kz
2. Директор Центру етнокультурних та історико-антропологічних
досліджень Карагандинського державного університету ім. Е. А. Букетова,
доктор історичних наук, професор Сактаганова Зауреш Галімжановна.
Телефон робочий: +7 (7212) 770409 (деканат історичного факультету)
Тел. мобільний: +7 701 762 7251
E-mail: zauresh63@mail.ru
3. Зав. кафедрою загальноосвітніх дисциплін Академії «Болашак»,
кандидат історичних наук, доцент Касенов Еламан Балтаєвич.
Телефон робочий: +7 (7212) 420425 (внутр. 304 і 041)
Тел. мобільний: +7 701 881 6250
E-mail: elaman_kasenov@mail.ru
4. Керівник Карагандинського обласного товариства української мови
ім. Т. Шевченка «Рiдне слово» Красівська Зеновія Ярославівна.
Тел. мобільний: +7 701 738 3680
E-mail: ridneslovo@mail.ru
5. Перший секретар посольства України в Республіці Казахстан по
культурно-гуманітарних питаннях Ясинський Леонід Петрович.
Тел .: +7 (7172) 326039
E-mail: leonid.yasynskyi@mfa.gov.ua
6. Заступник декана історичного факультету КНУ ім. Тараса
Шевченка з наукової роботи та міжнародних зв'язків, кандидат історичних
наук Адамська Ірина Генадіївна.
Тел.:+38 (044) 2340971
E-mail: adamska@univ.net.ua
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7. Головний спеціаліст наукового відділу Українського Інституту
національної пам'яті Яременко Вікторія Миколаївна.
Тел.: + 38 (044) 2810894
E-mail: vika@memory.gov.ua
Додаток 1.
Зразок оформлення статті
(Прим.: Для прикладу оформлення взята стаття з тематикою що не відповідає тематиці
конференції)

УДК 371.268
Смолькина Т.П.
Академия «Болашак», город Караганда, Республика Казахстан
pedsalon@mail.ru
ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА
ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ
Аннотация. Актуальность работы определяется множеством проблем, возникающих у
родителей в процессе воспитания ребенка и взаимодействия семьи с образовательным
учреждением. Педагогический опыт работы авторов показывает, что ошибки семейного
воспитания и контакта со школой связаны с тем, что родители не всегда учитывают
индивидуальность ребенка, ориентируясь больше на свои потребности и отталкиваются от
собственных личностных особенностей. Раскрыты типы родительских стилей воспитания
детей, представлены рекомендации по усилению влияния семейного воспитания на развитие
детей.
Ключевые слова: семейное воспитание, семья и школа, детско-родительские отношения,
критериальное оценивание, формативное оценивание, стили воспитания, образование

Одной из значимых детерминант развития личности ребенка является семья,
а отношение родителей к ребенку оказывает доминирующее влияние на
формирование его психологические особенности и поведение. Личность
ребенка формируется под влиянием многих факторов, но уровень
нравственной культуры его родителей, их жизненные планы и устремления,
существующие семейные традиции имеют решающее значение в развитии
его личности, так как именно в семье ребенок приобретает убеждения,
общественно одобряемые формы поведения, необходимые для нормальной
жизни в социуме.
**********
Далее по тексту. Общий объем статьи c не должен превышать 6 страниц.
Список использованных источников:
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1 Автономная организация «Назарбаев Интеллектуальные школы». Критериальное
оценивание учебных достижений учащихся. Информация для родителей. 2016.
http://sk.nis.edu.kz
2 Выступление Президента РК Н.А.Назарбаева на встрече с представительницами
женской общественности Казахстана «Кектем шуагы». 2013. http://www.akorda.kz
3 Доронова Т.А. Защита прав и достоинств маленького ребенка. Методика. - М.:
Просвещение,2006., С. 67-68.
4 Кравцова Л.А. Стили родительских взаимоотношений// Вопросы психологии. - 2006.,
№ 6., С.45-48.
Смолькина Т.П.
ОТБАСЫ ЖӘНЕ МЕКТЕП АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ:
БАЛАНЫҢ ЖЕКЕ ДАМУЫ БОЙЫНША АТА-АНА ТӘРБИЕСІНІҢ СТИЛІНІҢ ӘСЕРІ
Адаптама. Жұмыстың өзектілігі білім беру мекемесі мен ата-аналармен бірігіп тәрбиелеу
және отбасылық өзара іс-қимыл бойынша проблемаларды әр түрлі анықтау. Ата-аналар
әрқашан баланың дарылығын қабылдауға, олардың қажеттіліктеріне көбірек назар аудара
отыру керек және мектептегі білім беру мен отбасылық тәрбие арасындағы байланыстың,
автор педагогикалық тәжірибесін көрсетеді. Ата-аналардың балаларды тәрбиелеу стильдер
түрлерін ашып, балаларды дамыту бойынша отбасылық білім беру ықпалын күшейту үшін
ұсыныстар ұсынылған.
Түйінді сөздер: отбасылық тәрбие, отбасы және мектеп, ата-ана-бала қарым-қатынасы,
критериалды бағалау, қалыптастырушы бағалау, тәрбиелеу стильдері, білім
Smolkina T.P.
INFLUENCE OF THE STYLE OF PARENT UPBRINGING ON THE CHILD'S PERSONAL
DEVELOPMENT: SOME ASPECTS OF THE INTERACTION OF THE FAMILY AND THE
SCHOOL
Summary. The relevance of the work is determined by the multitude of problems that parents face in
the process of upbringing a child and the interaction of the family with an educational institution.
The pedagogical experience of the authors shows that the mistakes of family upbringing and contact
with the school are related to the fact that parents do not always take into account the individuality
of the child, focusing more on their needs and relying on their own personal characteristics. The
types of parental styles of children's upbringing are revealed and recommendations for strengthening
the influence of family upbringing on the development of children are presented.
Keywords: family upbringing, family and school, child-parent relations, criteria-based assessment,
formative assessment.
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Додаток 2
Заявка-договір про участь
в МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ДЕПОРТАЦІЯ НАРОДІВ В ЕПОХУ ТОТАЛІТАРИЗМУ:
ІСТОРИЧНІ УРОКИ»
П. І. Б.
Вчений ступінь, звання
Посада
Місто, країна
E-mail
Моб. телефон
Назва секції
Назва доповіді
УДК
(для визначення номеру можна
скористатися сайтом)
https://teacode.com/online/udc/

Участь в конференції
(очне / заочне /
online - skype login)

Чи потребуєте готель
(так / ні)

2.
Международная научная конференция «Наследие Реформации:
к 500-летию 95 тезисов Мартина Лютера
и памяти Ю. А. Голубкина (1941–2010)»

Приглашаем принять участие в Международной научной конференции
«Наследие Реформации: к 500-летию 95 тезисов Мартина Лютера и памяти

16

Ю. А. Голубкина (1941–2010)», которая состоится 20 ноября 2017 года на
историческом факультете Харьковского национального университета имени
В. Н. Каразина.
Организатор: кафедра истории древнего мира и средних веков
исторического факультета, кафедра журналистики филологического
факультета, кафедра теоретической и практической философии, кафедра
теории культуры и философии науки философского факультета
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина,
Евангелично-лютеранская община «Святого Вознесения» в г. Харькове,
Международная группа «Примирение».
Направления работы конференции:
– Исторические аспекты Реформации.
– Философско-богословские аспекты Реформации.
– Наследие Реформации в современном мире и Украине.
Подача материалов: до 1 октября 2017 года.
Рабочие языки конференции: украинский, русский, немецкий,
английский.
Заявку для участия необходимо прислать по адресу ancient@karazin.ua .
Контактная информация
Адрес оргкомитета: 61022, Украина, г. Харьков, площадь Свободы, 4,
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,
исторический факультет, кафедра истории древнего мира и средних веков,
ауд. 5-52
Телефоны: +380 (57) 707-53-37, +380 (97) 455-91-33 — Андрей
Николаевич Домановский
Информационное письмо, украиноязычная версия (PDF, 334 Kb):
http://antiquity.karazin.ua/wpcontent/uploads/2017/02/REFORMATION_CFA_ukr.pdf

