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Робота планується за напрямами висвітлення теми:  
 

1. Ідейно-філософські засади та історичні корені Кирило-Методіївського братства. 

Братства в ранньоновій історії України: соціяльні концепції, ідеї християнської рівности. 

Історіографія (Українські братства в соціокультурних процесах ранньонового часу). 

Соціяльні та національно-визвольні концепти ідеології братчиків. 

Кирило-методіївці і Молода Європа. 

Гуманістичний та християнський етос Кирило-Методіївського братства 

Візії кирило-методіївців у суспільній думці та практиці українства. 

 

2. Формування модерного українства. 

Значення ідейної спадщини та діяльности Михайла Драгоманова у мобілізації політичного 

українства. 

Українська ідея на зламі ХІХ – ХХ ст. 

 

3. “Зшивання” Наддніпрянщини і Галицької Руси. 

Українська суспільно-політична перспектива у візії Івана Франка. 

“Очищеннє огнем” Михайла Грушевського: свідомісне розмосковлення України. 

Кирило-методіївська ідея в огні і бурі Великої Української Революції. 

 

Засідання конференції проходитиме в Науково-дослідному інституті українознавства 

за адресою: м. Київ, вул. Ісаакяна, 18.  

 

Заявку на участь у конференції разом із текстом просимо надсилати до 25 вересня 

2016 року з позначкою «Кирило-Методіївське братство» на адресу: e-mail: 

ukrainian.studies@ukr.net 

 

Вартість участи в конференції: оргвнесок для учасників – 150 грн. (передбачається 

часткове покриття витрат на видання матеріялів конференції). Доїзд та проживання 

коштом учасників конференції. 

 

Довідка за телефоном: (044) 236-01-02 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ: 

До друку приймаються статті за умови їх відповідности вимогам ВАК України. 

Стаття має містити такі структурні елементи: постановку й обґрунтування актуальности 

проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; виокремлення 

недостатньо досліджених аспектів проблеми; формулювання мети та визначення завдань 

статті; виклад основного матеріялу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 

висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку; список використаних 

джерел. 

Обсяг публікації – до 0,5 друк. арк.  

Технічні вимоги. Текст подається українською або іншими мовами в 

електронному варіянті у вигляді файлу, збереженому у форматі doc. Шрифт: гарнітура – 

Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє 

та нижнє – 20 мм. 

Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією 

доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання катедри (відділу) про 

рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг у сканованому вигляді надсилаються 

електронною поштою.   

Текст статті має супроводжуватись шифром УДК й анотаціями українською та 

англійською мовами. Анотації повинні містити: прізвище та ініціяли автора, назву статті, 

текст анотації (3-4 речення), ключові слова.   

Посилання посторінкові, виставляються автоматично засобами текстового 

редактора (меню “посилання” – “вставити посилання”). Бібліографічні відомості 

оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.  

УВАГА! Відповідальність за інформацію, подану в статтях, несуть автори 

матеріялів. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають 

згаданим вимогам. 

 
 


