
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ 

ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»  

спільно з ЦВС ЮНЕСКО 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІ семінару-практику (воркшопу), 

(в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Об’єкти 

всесвітньої спадщини: практики сталого розвитку міської спадщини»), що 

відбудуться на базі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» 15-

16 вересня 2021 року на тему: 

 

Особливості збереження і експлуатації пам’яток всесвітньої спадщини в 

умовах розвитку процесів підтоплення 

 

До участі у роботі конференції та семінарів запрошуємо фахівців 

науково-дослідних інституцій, музейних установ, вищих навчальних закладів, 

аспірантів та докторантів, студентів відповідних спеціальностей. Студентські 

роботи приймаються у співавторстві з науковим керівником.  

Матеріали конференції будуть опубліковані збірником за результатами  

роботи семінарів та конференції.  

Форма участі: очна та ZOOM формат. 
 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

−  текст статті за темою власного наукового дослідження обсягом до 10-

ти друкованих сторінок (кегль 14, інтервал 1,5, Times New Roman, поля з усіх 

боків – 20 мм) українською, російською або англійською мовою;  

− посилання виключно позатекстові (кегль 12, інтервал 1), оформлені 

відповідно до вимог ДАК  МОН України до матеріалів для друку у фахових 

виданнях; джерела нумеруються відповідно до черговості їх використання у 

тексті, індекси посилань у тексті подаються в квадратних дужках (напр.: [3, 

с. 15], [10, арк. 2 зв.]), де перша цифра – номер джерела у списку, друга – 

сторінка (сторінки) чи аркуш (аркуші); 

− графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) – окремим файлом кожна; 

розширення – 200 dpi, формат tiff або jpeg (із найвищою (12) якістю 

збереження). Підписи до графічних зображень подаються у вигляді списку 

окремим файлом, де номер зображення у списку має відповідати назві файлу, 

що містить це зображення; 

− у лівому верхньому куті перед назвою статті зазначається 

бібліографічний шифр УДК, через інтервал праворуч – ім’я та прізвище (без 

скорочення) автора (авторів), далі – назва статті, під нею – анотація і ключові 

слова мовою статті. Список посилань подається після статті. Обов’язковою 

умовою для друку матеріалу є наявність в тексті анотацій українською та 

англійською мовами (до 500 друк. знаків, включаючи пробіли, кожна). 



Переклад прізвища, ім’я, по-батькові автора (авторів) і заголовка публікації 

обов’язковий.  

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для включення до 

програми.  

Можлива участь у роботі семінарів без публікації матеріалів – за 

заявленою темою доповіді чи повідомлення. 

Проїзд, проживання, харчування – за рахунок  учасників або за рахунок 

сторони, що їх відряджає. 

 

Просимо надіслати до 30 серпня 2021 року заявку на електронну адресу: 

ira071165@yahoo.com  

Контакти: Черевко Ірина Анатоліївна, + 380 97 397 46 27  (WhatsApp, Viber) 

             + 380 99 564 79 09  (WhatsApp, Viber) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ira071165@yahoo.com


Заявка для участі в роботі 
 

Семінару: Особливості збереження і експлуатації пам’яток всесвітньої спадщини в 

умовах розвитку процесів підтоплення, 15-16 вересня 2021р. 
 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(без скорочень) 

 

Місце роботи (без абревіатури за винятком 

НАН України, НАН Білорусі) 
 

Посада  

Учене звання, вчена ступінь  

Телефони з кодом (робочий,  мобільний, 

месенджери) 
 

Електронна адреса 

(обов’язково) 
 

Форма участі 

(доповідь, повідомлення) 
 

Тема доповіді чи повідомлення  

Можливість участі у роботі online 

(так, ні) 
 

Необхідність використання  

аудіовізуальних засобів (так, ні) 
 

Необхідність бронювання місця  

для проживання (так, ні) 
 

Необхідність надсилання запрошення  

для участі в конференції (так, ні) 
 

Чи влаштує надіслати запрошення  

електронною поштою? (так, ні) 
 

  

Заповнюючи дану заявку, Ви автоматично даєте згоду на використання оргкомітетом  

Вашої персональної інформації для потреб організації 

 

 


