Інформаційний лист
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ
УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ
НАН УКРАЇНИ
проводять

22 лютого 2019 р.
Круглий стіл

СТАНКО В.Н.
ТА ПЕРВІСНА АРХЕОЛОГІЯ
ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
Маємо за честь запросити Вас взяти
участь у роботі круглого столу
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського.
Адреса: Україна, 54030, м. Миколаїв,
вул. Нікольська, 24, ауд.01.322.
ОРГАНІЗАТОРИ
✓
Кафедра історії та археології;
кафедра
історії
МНУ
імені
В.О. Сухомлинського;
✓
Миколаївський
обласний
краєзнавчий музей;
✓
Національна
спілка
краєзнавців
України;
✓
Одеський археологічний музей НАН
України.
МЕТА ЗАХОДУ
✓
виявлення нових відомостей про
життя та діяльність доктора історичних наук,

професора
Станко
Володимира
Никифоровича;
✓
активізація наукових досліджень в
галузі регіональної археології та етнології;
✓
розвиток
вивчення
історії
й
історіографії первісної археології в Україні;
✓
вдосконалення
та
доповнення
методологічної
і
теоретичної
бази
археологічних
досліджень
Північного
Причорномор’я;
✓
популяризація
результатів
досліджень в галузі первісної археології в
Україні та поза її межами шляхом активного
використання в публічних освітньо-наукових
заходах, публікації в наукових виданнях,
висвітлення в засобах масової інформації;
✓
сприяння
розвитку
патріотизму,
національної
гідності,
в
контексті
формування історіософського світогляду та
розширення знань про минуле людства на
території України.
РОБОТА КРУГЛОГО СТОЛУ
ПЛАНУЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ
НАПРЯМКАМИ:
1. Життєвий шлях і творчий спадок
Станко В.Н.: документи, усна історія та
джерела особового походження;
2. Археологічні студії пам’яток доби
первісності
регіону
Північного
Причорномор’я: результати і перспективи;
3. Історія та історіографія археологічних
досліджень старожитностей епохи каменю та
доби палеометалів;
4. Вивчення болгарської історії та культури в
Північному Причорномор’ї в контексті
розвитку регіональної етнології в Україні.
КРУГЛИЙ СТІЛ ПРОВОДЯТЬ
✓
декан історичного факультету МНУ
імені В.О. Сухомлинського, доктор філософії
Господаренко О.В.

✓
старший викладач кафедри історії та
археології МНУ імені В.О. Сухомлинського
Горбенко К.В.;
✓
старший викладач кафедри історії та
археології МНУ імені В.О. Сухомлинського
Смирнов О.І.;
✓
доктор філософії, доцент кафедри
історії МНУ імені В.О. Сухомлинського
Ласінська М.Ю. (модератор)
КАТЕГОРІЯ УЧАСНИКІВ
науковці, дослідники в галузі археології та
етнології Північного Причорномор’я;
студенти І-VI курсу історичного факультету
Миколаївського національного університету
імені В.О. Сухомлинського.

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
КРУГЛОГО СТОЛУ
9.30 – 10.00 – реєстрація учасників
круглого столу
10.00 – відкриття круглого столу
10.20 – 11.50 – робоче засідання
круглого столу
11.50 – 12.00 – завершення круглого
столу;
прийняття
рекомендацій
учасників круглого столу, підведення
підсумків роботи, резолюція
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ
КРУГЛОГО СТОЛУ
вітальне слово – до 3 хвилин
доповіді членів оргкомітету - до 7
хвилин
виступи на засіданні круглого столу до 10 хвилин
відповіді та питання на засіданні
круглого столу - до 5 хвилин

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Круглого столу
«СТАНКО В.Н.
ТА ПЕРВІСНА АРХЕОЛОГІЯ
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 10 хв.)
взяти участь як слухач.
Підпис_________________________________

Заявки для участі в роботі круглого столу
надсилати до 21.02.2019 р. на адресу:
mariannalasinska@gmail.com

