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8 листопада 2019 року в приміщенні Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна (м. Харків, майд. Свободи, 4, 5 поверх, Історичний факультет) відбудеться 

X Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції 

Слобожанщини», яка присвячена 130-річчю з дня народження професора Стефана 

Андрійовича Таранушенка (1889 – 1976), мистецтвознавця, історика архітектури, музеєзнавця, 

організатора та учасника пам’яткоохоронного руху на Слобожанщині. 

Провідною темою конференції є відновлення історичної пам’яті, збереження 

вітчизняного культурного надбання та виховання у молоді поваги до культурних традицій 

Слобожанщини. 

 

На пленарному та секційних засіданнях передбачається розгляд таких питань: 

 Актуальні проблеми розвитку культури Слобідської України. 

 Проблеми охорони та дослідження пам’яток історії, монументального мистецтва, 

архітектури. 

 Подвижники збереження культурної спадщини Слобожанщини: життєвий шлях, 

творчий доробок. 

 Доля садибно-паркових ансамблів Слобідської України (історія, архітектура, 

постаті). 

 Результати сучасних експедицій (археологічних, етнографічних тощо). 

 Дослідження, реставрація, атрибуція предметів з музейних фондів. 

 Актуальні питання археології пам’яток доби каменю – раннього залізного віку 

Східної України. 

 Проблеми мистецтвознавства: художня спадщина та сьогодення (архітектура, 

дизайн інтер’єру та екстер’єру, живопис, графіка, скульптура). 

 

9 листопада 2019 року відбудеться засідання круглого столу в м. Лебедин Сумської 

області на базі Лебединського міського художнього музею імені Б.К.  Руднєва (Сумська 

область, м. Лебедин, пл. Волі, 17). 

 

Вимоги до оформлення статей: 

- обсяг 7-10 сторінок форматом А4, 14 кеглем з інтервалом 1,5 шрифтом Тimes New 

Roman; 

- у правому верхньому куті вказати: прізвище, ім'я та по батькові автора, науковий 

ступень, вчене звання, місце роботи, посаду, контактні реквізити, нижче по середині – тему 

статті; 

- анотації українською, російською та англійською мовами.  

- ілюстрації – окремим файлом кожну, формат TIFF, JPEG, розмір 10 × 15 см; 



- посилання в тексті на літературні джерела слід подавати у квадратних дужках, 

наприклад [3, с. 11], а самі посилання розмістити в кінці тексту. 

Заявки для участі у конференції та тексти доповідей приймаються до 25.10.2019 

включно на е-mail oks.conferenc@gmail.com 

Після вказаної дати надіслані заявки розглядатись не будуть 

 

У заявці подається інформація: 

- назва доповіді; 

- прізвище, ім’я, по батькові; 

- місце роботи або навчання; 

- посада, вчений ступінь, вчене звання; 

- інформація про наукового керівника (ПІБ, посада, місце роботи); 

- засоби зв’язку; 

- необхідність технічних засобів. 

 

Регламент роботи конференції: 

Пленарна доповідь – до 20 хвилин. 

Секційна доповідь – до 10 хвилин. 

Повідомлення – до 5 хвилин. 

 

Кращі доповіді будуть рекомендовані до публікації у збірнику праць молодих 

пам’яткоохоронців. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 

 

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для включення до програми 

конференції. Програма конференції буде сформована після отримання заявок.  

 

Адреса оргкомітету: 61022, м. Харків, Держпром, майдан Свободи, 5, 1 під’їзд, 4 поверх, 

кімната 70 ОКЗ «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ», тел/факс 705-20-11 

 

Оргкомітет 

mailto:oks.conferenc@gmail.com

	 Проблеми охорони та дослідження пам’яток історії, монументального мистецтва, архітектури.

