КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Історичний факультет
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби
та їх цивілізаційна спадщина»
(До 70-річчя заснування кафедри історії стародавнього світу та середніх віків)
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
01. 12. 2017 р. на історичному факультеті, до 70-річчя заснування кафедри історії стародавнього світу та середніх віків) буде проведена наукова конференція «Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина».

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Секції
Антикознавство та медієвістика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1834-2017 рр.)
Суспільства давньої доби та їх цивілізаційна спадщина. 
Суспільства середньовічної доби та їх цивілізаційна спадщина.
Методика викладання історії стародавнього світу та середніх віків у загальноосвітній школі.
Круглий стіл
«Суспільно-політична думка ранньомодерної Європи: до 100-річчя від Дня народження професора Людмили Сергіївни Чіколіні (1917-2002)».
Історична реконструкція
Перформанс та майстер-класи «Середньовічне місто».

УМОВИ УЧАСТІ

Витрати на транспорт, проживання і харчування учасники конференції несуть самостійно.
Можливе поселення учасників конференції в гуртожитках і готельному комплексі університету.
Для участі в конференції потрібно:
	до 10 листопада 2017 р. подати в оргкомітет заявку, в якій учаснику конференції слід зазначити свої: ПІБ, дату народження, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи (навчання) з повною адресою, посаду, контактний телефон, електронну адресу, назву наукової доповіді або усного виступу.

Оргкомітет розглядає можливість опублікувати доповіді, оформленні у вигляді наукових статей, за підсумком конференції у «Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія історія», що є фаховим виданням та входить до міжнародних наукометричних баз.

ЗАЇЗД І РЕЄСТРАЦІЯ

Заїзд учасників 30 листопада і 1 грудня 2017 року.
Реєстрація  1 грудня 2017 р. з 11-00 до 11-45 (час київський).
Відкриття Конференції в 12-00 1 грудня 2017 р.

Адреса оргкомітету: Київ-01033, вул. Володимирська 60, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра історії стародавнього  світу і середніх віків (ауд. 353).

Електронна адреса: ancient.medieval.knu@gmail.com.


TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV
History faculty
Department of Ancient and Medieval History

SCIENTIFIC CONFERENCE
«Societies of the ancient, medieval and early modern times and their civilization heritage»
(To the 70th anniversary of the foundation of the Department of Ancient and Medieval History)

Call for papers
On December 01, 2017 at the History faculty, to the 70th anniversary of the foundation of the Department of Ancient and Medieval History there will be a scientific conference « Societies of the ancient, medieval and early modern times and their civilization heritage» at Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.

PROGRAM OF THE CONFERENCE

Sections
Classical and medieval studies at Taras Shevchenko National University of Kyiv (1834-2017).
Societies of the ancient world and their civilizational heritage.
Medieval societies and their civilizational heritage.
Pedagogical methodologies for teaching ancient and medieval history at secondary schools.

Round Table
«The socio-political thought of early modern Europe: to the 100th anniversary of Professor Liudmyla Chikolini (1917-2002)».

Historical reconstruction
Performance and master classes «Medieval city».

CONDITIONS OF PARTICIPATION

There is no conference fee, but the participants pay for transportation, accommodation, and meals themselves.
The conference committee could book a room in hostels or hotel of the university for conference participants.
Please send an application by November 10, 2017, with your name, date of birth, degree and academic rank, place of work (study) with full address, position, contact phone number, e-mail, and scientific presentation title.
We are planning the publication of a selection of articles based on the conference papers as special issue of Heraldry of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

IMPORTANT DATES:

Deadline for the application – November 10, 2017.
The arrival of participants on November 30 and December 1, 2017.
Registration - on December 1, 2017 from 11-00 to 11-45 (Kyiv time).
The conference starts its work at 12-00 December 1, 2017.

Address of the Organizing Committee: 01033, Kyiv, 60, Volodymyrska Str., Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of History, Department of Ancient and Medieval History (Main «Red» University building, room 353).

E-mail: ancient.medieval.knu@gmail.com.

