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VІІІ Всеукраїнська наукова конференція 

«Історія державотворення та правової системи 
Ізраїлю. (Історична юдаїка у молодіжному 
середовищі України)» відбудеться 18 травня 2020 
року, на базі Миколаївського національного 
університету імені В.О. Сухомлинського, за 
адресою вул. Нікольська 24, м. Миколаїв, Україна. 
Тема конференції цього року - «Історія 
державотворення та правової системи Ізраїлю», 
присвячена обговоренню питань історії держави і 
права Ізраїлю, що дасть можливість не тільки 
глибше зрозуміти державно-правові реалії 
сучасності та нові закономірності розвитку 
держави і права, а й осягнути історію та з’ясувати 
подальші тенденції розвитку державно-правових 
інституцій. Сучасний процес державотворення в 
Державі Ізраїль вимагає ретельного вивчення та 
запозичення набутого єврейським народом досвіду 
у розбудові незалежної держави і формуванні 

права. Також, буде продовжено кілька 
традиційних тем з актуальних проблем історичної 
юдаїки, котрі будуть представлені презентацією 
нових доповідей в галузі дослідження історії та 
сьогодення єврейських громад в України і Світу, у 
супроводі наукових коментарів. 

Організатори заходу «Історія 
державотворення та правової системи Ізраїлю. 
(Історична юдаїка у молодіжному середовищі 
України)» пропонують молодим історикам, 
студентам та аспірантам долучитися до справи 
розвитку історичної юдаїки, приєднавшись до 
числа учасників конференції. Проводячи щорічні 
наукові заходи, організатори прагнуть заповнити 
наявну лакуну в галузі знань з історичної юдаїки 
в Україні. Гадаємо, важлива роль у пошуку та 
розробці нових тем належить наймолодшому 
поколінню істориків, які прагнуть відійти від 
стереотипів минулого. Сподіваємось, що 
планована конференція дозволить активізувати 
наукову дискусію серед студентів, аспірантів та 
інших молодих істориків у контексті досліджень 
історії та сучасності наукових традицій 
Ізраїльського народу. 

Мета конференції: сприяти формуванню в 
студентському та фаховому науковому середовищі 
України загальнонаціонального інтересу до 
широкого спектру проблем історичної юдаїки. 
Завдання:  
 активізація досліджень з історичної 
юдаїки в Україні; 
 формування в середовищі молодих 
вчених: неупередженого, вільного від 
ідеологічних і кон’юнктурних нашарувань 
погляду на минуле та сучасність єврейського 
населення України та світу; негативного 
ставлення до ксенофобії; утвердження 
гуманістичних цінностей. 
 деконструкція конфліктних наративів 
про єврейське населення в Україні та світі; 

 формування неупередженої оцінки життя 
та діяльності єврейського етносу в межах 
України та Держави Ізраїль; 
 апробація наукових здобутків та 
виокремлення актуальних проблем і напрямків 
дослідження історичної юдаїки; 
 координація наукової праці вітчизняних 
дослідників з даної проблематики; 
 поглиблення інтересу наукової спільноти і 
громадськості до окресленої і суміжної 
проблематики, а також сприяння подальшій її 
розробці; 
 обговорення національної політики 
стосовно сприяння розвитку історичної юдаїки в 
Україні. 
 
Тематичні напрямки роботи конференції: 

 Ізраїль: історія державотворення від 
найдавніших часів до середини ХХ 
століття. 

 Історія створення незалежної Держави 
Ізраїль. Вирішення конституціональних 
проблем. 

 Історія ізраїльського права. 
 Основні проблеми формування сучасної 

правової системи Держави Ізраїль.  
 Актуальні проблеми історії народу 

Ізраїлю у вигнанні та розсіянні. 
 

Умови участі у конференції: 
 
1. Заповнену Анкету учасника і повний текст 
доповіді надсилати до 7 травня 2020 р. на 
електронну адресу mariannalasinska@gmail.com 
(зразок додаємо);  
 
Вимоги до оформлення публікацій: 
1. 

 у першому рядку ліворуч вказують індекс 
УДК;  

 через рядок (у називному відмінку, 
виділити жирним прямим) прізвище та 



ім’я, науковий ступінь, учене звання, 
місце роботи/навчання автора;  

 через рядок (по центру великими 
літерами, виділити жирним) НАЗВА 
СТАТТІ; 

 через рядок анотація мовою статті 
(рекомендований обсяг не більше 500 
друкованих знаків), яка вміщує 
характеристику основної теми, 
проблематики та мету роботи з її 
результатами, представленими у статті; 

 ключові слова (не менше 3);  
 через рядок – анотація англійською 

мовою: прізвище та ім’я автора, назва 
статті, текст анотації, ключові слова. 
Зразок: 

Serhii Kot 
Position of the Great Britain in Diplomatic 
Affairs of Colonel Yevhen Konovalets 

Current article highlights the Col. Yevhen 
Konovalets and OUN's diplomatic efforts in frames of 
cooperation with the government of Great Britain. 
Collected in this article is the data about the British 
society's support for the Ukrainian nation-building 
efforts, and the foundation of English-Ukrainian 
committee. 

Keywords: Yevhen Konovalets, OUN, Great 
Britain, English-Ukrainian committee. 

 через рядок текст статті. 
2. Текст статті набирати шрифтом Times New 
Roman, 14 кеглем, через півтора інтервали; верхнє 
і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см. 
Об’єм матеріалу не менше 0,5 друк. аркуша.  
3. Посилання на літературу і джерела. 
посилання на кожне літературне джерело є 
обов’язковим та наводяться у квадратних дужках, 
наприклад: [2, с. 37]; 
 
Оргкомітет залишає за собою право на додаткові 

відбір і рецензування статей. 
 

Місце та дата проведення конференції: 
м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, корпус № 1, 
Миколаївського національного університету 

імені В.О.Сухомлинського, (ауд. 322)  
18 травня 2020р. 

Заявки та доповіді приймаються в електронному 
форматі до 07 травня 2020 р. на адресу: 

mariannalasinska@gmail.com 
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