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15-17 квітня 2019 р. 
VІІІ Міжнародну науково-
практичну конференцію 
ІСТОРИЧНІ МІДРАШІ 

ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я 

 
Маємо за честь запросити Вас взяти 

участь у роботі конференції та виступити 
з доповіддю або повідомленням 

Конференція відбудеться у 
Миколаївському національному університеті 
імені В.О. Сухомлинського, за адресою: 
Україна, 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 
24, приміщення наукової бібліотеки. 

Основна тема цьогорічного заходу: 
«Єврейське населення України в 1917-
1921 рр.: мілітарні події та наслідки 
Громадянської війни». 

 Також, робота конференції 
планується за такими 
напрямками: 

1. Єврейські погроми на території України в 
модерну добу: причини та характер 
2. Антисемітизм і його подолання: історія, 
сучасність, перспективи 
3. Єврейське населення Півдня України в 
роки Другої світової війни 
4. Сучасні підходи і методи подолання 
антисемітизму в Україні та Світі: психолого-
педагогічний аспект 
5. Сучасні методологічні підходи і проблеми 
викладання історії Голокосту в Україні та 
Світі 
6. Допомога «Джойнт» постраждалим від 
голоду 1921-1923 рр.: масштаби та наслідки 
7. Діяльність єврейських благодійних 
організацій на Півдні України: історія і 
сучасність 
8. Історія розвитку єврейських громад 
південної України 
9. Єврейське населення Радянської України 
10. Єврейська община в сучасному 
етнополітичному просторі Півдня України: 
взаємини, проблеми та перспективи 
11. Гуманітарний аспект (педагогіка, 
соціологія, філософія, політологія, право) 

 Пропонується робота «круглих 
столів» та виставок: 

- Круглий стіл: «До проблеми вивчення 
історії Голокосту в Україні: документи, 
факти, цифри»  
- Круглий стіл: «Історія єврейських 
волонтерських рухів в сучасній Україні» 
- Виставка наукової літератури: «Актуальні 
проблеми історії єврейських общин України» 

 Матеріали конференції будуть 
опубліковані у збірнику наукових 
праць до її початку  

Статті обсягом 4 – 12 с. приймаються в 
електронному (e-mail) та в роздрукованому 
варіантах. Підтвердження Вашої участі в 
роботі конференції просимо надсилати до 
1 березня 2019 року.  

 Для участі у роботі конференції 
Вам необхідно надіслати до 1 
березня 2019ºр.: 

 Заявку на участь у конференції. 
 Статтю (не менше 4 сторінок 
формату А-4) у збірник матеріалів учасників 
конференції в електронному варіанті та/або 
тверду копію. 

 Форми участі в конференції: 
Публікація матеріалів. 
Публікація матеріалів + усна доповідь. 
Усна доповідь (можливий мультимедійний 
супровід). 
Участь без доповіді та публікації. 

 Календар конференції: 
Прийом заявок, статей до 1 березня 2019 р. 
 Робота конференції: 

15 квітня 2019 р.: 
9.00 – 10.00 – реєстрація учасників 
конференції 
10.00 – 13.00 – пленарне засідання 
14.00 – 18.00 – робота в секціях 
16 квітня 2019 р.: 
9.00 – 12.00 – робота в секціях 
14.00 – 18.00 – екскурсія до музею МНУ імені 
В.О. Сухомлинського 
17 квітня 2019 р.: 
9.00 – 12.00 – робота «круглих столів» та 
виставок 
14.00 – 18.00 – покладання квітів до 
меморіалу жертв Голокосту  



 Оформлення матеріалів: 
 коректорський варіант: 
роздрукування на папері формату А-4, шрифт 
Times New Roman, кегль 14, стиль – 
звичайний, міжрядковий інтервал 1,5; 
 усі поля на сторінці по 2 см, відступ 
на абзац 1 см; 
 вверху зліва – УДК; 
 у правому куті прізвище, ім’я, по 
батькові автора (повністю), нижче – назва 
організації (без скорочень) та місто, нижче 
через інтервал у центрі – назва статті або 
доповіді (великими літерами, жирним 
шрифтом, 14 кегль), нижче через два 
інтервали друкується текст; 
 список літератури не є обов’язковим, 
при наявності подається після статті, джерела 
вказують у алфавітному порядку; 
 посилання на кожне літературне 
джерело є обов’язковим та наводяться у 
квадратних дужках, наприклад: [2, с. 37]; 
 наприкінці тексту три анотації – 
українською, російською та англійською 
мовами, остання розгорнута. 
 не приймаються статті переклад яких 
здійснено електронними перекладачами. 
 
 
 

Робочі мови конференції – українська, 
російська, англійська та інші. 

 
 
 
Матеріали на конференцію, надсилати на 

адресу: 
 

mariannalasinska@gmail.com 
 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 
VІIІ Міжнародної науково-практичної 

конференції 
«ІСТОРИЧНІ МІДРАШІ ПІВНІЧНОГО 

ПРИЧОРНОМОР’Я» 
 

Прізвище ______________________________ 
 

Ім’я____________________________________ 
 

По батькові _____________________________ 
 

Науковий 
ступінь_________________________________ 

 
Вчене звання____________________________ 

 
Посада_________________________________ 

 
Установа _______________________________ 
 
Адреса для 
листування_____________________________ 

 
_______________________________________ 

 
Телефон (робочий, домашній, 
мобільний)______________________________ 

 
Е-mail__________________________________ 
 

 
Назва доповіді __________________________ 

 
_______________________________________ 

 
ПЛАНУЮ (необхідне підкреслити) 

виступити з доповіддю (до 15 хв.) 
виступити з повідомленням (до 5 хв.) 
взяти участь як слухач. 
Підпис_________________________________ 

 
 

 


