
НАПРЯМКИ РОБОТИ:

• Наукові та суспільно-політичні погляди Михайла Грушевського.

• Науково-організаційна та видавнича діяльність Михайла Грушевського.

• Львівська та київська історичні школи М. Грушевського в українському науковому житті.

• Педагогічна діяльність Михайла Грушевського.

• Наукова та публіцистична творчість М. Грушевського.

• Михайло Грушевський на чолі УЦР: керівник держави та вчений.

• Нові напрямки наукової діяльності М. Грушевського в еміграції – соціологія літературознавство, культурологія. 

• Більшовицькі репресії проти М. Грушевського та його київської школи у 1930-і роки. Нищення історичної 
пам’яті про М. Грушевського комуністичною владою у 30-і – 80-і роки ХХ ст. 

• Постать та особисте життя Михайла Грушевського. М. Грушевський у колі інтелектуалів кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. 

• Грушевськознавчі студії зарубіжних українських вчених у другій половині ХХ ст. та у пострадянський час. 
Сприйняття постаті та різнобічної діяльності Михайла Грушевського у сучасному українському суспільстві.



Тези виступів буде розміщено на офіційному сайті Маріупольського державного університету http://mdu.in.ua/ у розділі «Наукова
діяльність» – «Матеріали конференцій».
Збірник у форматі PDF буде надісланий на електрону адресу учасника конференції.

Матеріали подаються в електронному та роздрукованому вигляді до 5 листопада за адресою: 87556, пр. Будівельників, 129, МДУ, 

кафедра історії та археології, оргкомітет Інтернет-конференції або надсилаються на електрону пошту кафедри: hd@mdu.in.ua

Разом із текстом доповіді окремим документом подається заявка на участь у конференції (зразок додається), та ксерокопія або 

сканована копія квитанції про оплату. 

Вимоги до оформлення тез: формат Microsoft Word, шрифт – Times New Roman – 12, міжрядковий інтервал – 1, поля: ліве – 2 см, 

праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Максимальний обсяг матеріалу: 5 сторінок (зі списком літератури). Сторінки не 

нумерувати. 

Список використаних джерел розміщується наприкінці матеріалу в алфавітному порядку за вимогами наданими у зразку. 

Посилання в тексті наводяться у квадратних дужках [1, с. 6].

Автори публікацій несуть повну відповідальність за зміст надісланих матеріалів.

Контактний телефон: (0629) 58-75-74 кафедра історії та археології, (099)389-72-89 Сторожилова Єлизавета Володимирівна.

Організаційний внесок учасників конференції складає 50 грн., який необхідно переказати за наступними реквізитами: 

Маріупольський державний університет. 87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129-а Р/р UA 57 820172 03132 51001 2010 08203 

банк ДКСУ в м. Київ.  МФО 820172, ЄДРПОУ 26593428. Призначення платежу – за участь у Всеукраїнській інтернет-конференції  

«Михайло Грушевський – вчений, громадський та державний діяч України» (обов'язково вказати своє прізвище та ініціали).

Персональне запрошення буде надіслано після отримання заявки на участь, тез матеріалів та скановане зображення квитанції про 

оплату організаційного внеску. 

http://mdu.in.ua/
mailto:hd@mdu.in.ua

