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УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ МКІП УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАЛЕОЕТНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата і час проведення:Дата і час проведення:  23 листопада 2022 року, 12:00-16.0023 листопада 2022 року, 12:00-16.00

Формат проведення: змішаний (Zoom, засідання за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, Формат проведення: змішаний (Zoom, засідання за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, 
Червоний корпус, ауд. 349).Червоний корпус, ауд. 349).

Тематичні напрями роботи семінару:Тематичні напрями роботи семінару:

✧✧  археологічна спадщина в часи воєнних дій та в окупації;археологічна спадщина в часи воєнних дій та в окупації;
✧✧  музейні археологічні колекції: комплектування, збереження, порятунок;музейні археологічні колекції: комплектування, збереження, порятунок;
✧✧  облік об’єктів археологічної спадщини;облік об’єктів археологічної спадщини;
✧✧  консервація та музеєфікація об’єктів археологічної спадщини: здобутки та перспективи.консервація та музеєфікація об’єктів археологічної спадщини: здобутки та перспективи.

Робочі мови семінару: українська, англійська, польська.Робочі мови семінару: українська, англійська, польська.
Час доповіді: 10-15 хвилин.Час доповіді: 10-15 хвилин.

Для участі в семінарі необхідно до 15 листопада 2022 року надіслати заявку і тези доповіді за Для участі в семінарі необхідно до 15 листопада 2022 року надіслати заявку і тези доповіді за 
темою власних наукових досліджень. Заплановано видання збірника тез доповідей до початку темою власних наукових досліджень. Заплановано видання збірника тез доповідей до початку 
роботи семінару. роботи семінару. 

У заявці вказуються прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень), місце роботи, посада, вчене У заявці вказуються прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень), місце роботи, посада, вчене 
звання, науковий ступінь, телефон, e-mail, тема доповіді.звання, науковий ступінь, телефон, e-mail, тема доповіді.

Вимоги до оформлення тез: обсяг до 2000 друкованих знаків (14 кегль, гарнітура Times New Вимоги до оформлення тез: обсяг до 2000 друкованих знаків (14 кегль, гарнітура Times New 
Roman, інтервал 1,5), прізвище та ініціали зазначаються у верхньому правому куті сторінки, Roman, інтервал 1,5), прізвище та ініціали зазначаються у верхньому правому куті сторінки, 
рядком нижче – науковий ступінь, ще нижче – назва місця роботи в дужках; ще рядком рядком нижче – науковий ступінь, ще нижче – назва місця роботи в дужках; ще рядком 
нижче – назва доповіді великими літерами посередині сторінки.нижче – назва доповіді великими літерами посередині сторінки.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас до участі в роботіЗапрошуємо Вас до участі в роботі

Науково-практичного семінаруНауково-практичного семінару

«ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ»

Заявки й тези доповідей приймаються на e-mail: Заявки й тези доповідей приймаються на e-mail: prehist@knu.uaprehist@knu.ua
Телефон для довідок: Телефон для довідок: (063) 3689276(063) 3689276 – Маргарита Корнієнко – Маргарита Корнієнко
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Матеріали семінару, присвячені питанням охорони культурної 
спадщини в час воєнних дій планується видати в рамках альманаху 
VITA ANTIQUA http://vitaantiqua.org.ua/en/main 

 

 

Подача матеріалів до публікації здійснюватиметься в день проведення Науково-практичного 

семінару «ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ»  

(23 листопада 2022 р.). 

Вимоги до оформлення матеріалів до публікації:                    http://vitaantiqua.org.ua/uk/ruls-ua  

Подані статті та тексти доповідей, оформлені відповідно до вимог, будуть опубліковані в 

рамках щорічного альманаху з наданням DOI в системі Crossref та викладені у вільному доступі 

на сайті видання. 

З метою привернення уваги суспільства та державних органів до питань збереження 

культурного надбання в час війни, видрукувані примірники альманаху планується 

розповсюджувати серед державних установ, структур силового блоку, музейних, освітніх та 

наукових інституцій. 

Запрошуємо до участі всіх небайдужих до справи збереження культурного надбання. 

 

http://vitaantiqua.org.ua/en/archives/category/news  

http://vovkcenter.org.ua/uk/2022/04/28/3814/  

 

 

 

Група моніторингу археологічних ландшафтів 
Archaeological Landscapes Monitoring Group 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086540551116  
http://vovkcenter.org.ua/en/projects/archaeolandscapes/  
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