Шановні колеги !
Інститут археології Національної академії наук України та Центр пам’яткознавства НАН України
і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури спільно з ГО «Українське
товариство охорони пам’яток історії та культури» та ВГО «Спілка археологів України»
запрошують Вас до участі у роботі Міжнародної конференції, присвяченої 100-річчю від дня
народження видатного українського археолога, співзасновника Українського товариства
охорони пам’яток історії та культури, доктора історичних наук, професора
ДМИТРА ЯКОВИЧА ТЕЛЕГІНА

(1919 – 2011)

«ВІД ПАЛЕОЛІТУ ДО КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНИ»
Київ, 21 – 23 листопада 2019 року
Теми конференції:
– археологія кам’яної доби;
– археологія енеоліту – доби бронзи;
– антропологія давнього населення України;
– індоєвропеїстика;
– археологія козацької доби.
Місце проведення конференції:
– Археологічний музей Інституту археології НАН України, вул. Богдана Хмельницького, 15;
– Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, вул. Лаврська, 9, корп. 19.
Мови конференції: українська, англійська
Заявки з заповненими анкетами учасника конференції та анотацією обсягом до 1 800 знаків
просимо надсилати до 30 березня 2019 р. на адресу: telehin.100.conf@gmail.com

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для включення до програми конференції.
Форма участі – усна доповідь. Програма конференції передбачає проведення пленарного
засідання, роботу секцій, культурну програму (екскурсії, дружня вечеря тощо).
Публікація матеріалів конференції планується окремим випуском журналу «Археологія і давня
історія України» у 2020 р. Приймаються тексти українською або англійською мовою з
ілюстраціями загальним обсягом до 30 000 знаків. Вимоги до оформлення статей та строки їх
подачі будуть повідомлені у другому інформаційному листі.
Організаційний внесок у 200 грн., що частково покриває витрати на участь у конференції та
видання її матеріалів, сплачується учасниками під час реєстрації перед початком конференції.
Оргкомітет не бере зобов’язань щодо оплати проживання та проїзду учасників конференції.
Оргкомітет конференції:
Чабай Віктор Петрович, д.і.н. чл.-кор. НАНУ, директор ІА НАНУ (Голова)
Титова Олена Миколаївна, к.і.н., директор Центру пам’яткознавства НАНУ і УТОПІК
Залізняк Леонід Львович, д.і.н., проф., зав. відділу археології кам’яного віку ІА НАНУ
Отрощенко Віталій Васильович, д.і.н., проф., зав. відділу археології енеоліту–бронзової доби
ІА НАНУ
Кулаковська Лариса Віталіївна, к.і.н., зав. відділу «Археологічний музей» ІА НАНУ
Потєхіна Інна Дмитрівна, к.і.н., доцент, зав. відділу біоархеології ІА НАНУ
Гершкович Яків Петрович, д.і.н., ІА НАНУ, Голова ВГО «Спілка археологів України»
Пустовалов Сергій Жанович, д.і.н., доцент, зав. кафедри музеєзнавства та експертизи
історико-культурних цінностей Київського національного університету культури і мистецтв
Терпиловський Ростислав Всеволодович, д.і.н., проф., зав. кафедри археології та
музеєзнавства Київського Національного університету імені Тараса Шевченка
Гаскевич Дмитро Леонідович, к.і.н., ІА НАНУ (Секретар)
Кононенко Олеся Миколаївна, к.і.н., ІА НАНУ
Слободян Тетяна Іванівна, к.і.н., ІА НАНУ
Ушкова Юлія Віталіївна, ІА НАНУ
Нездолій Олександр Іванович, ІА НАНУ
Із запитаннями та пропозиціями звертайтеся за адресами:
telehin.100.conf@gmail.com – Оргкомітет
dmytro.haskevych@gmail.com – Дмитро Гаскевич

Сподіваємося на Вашу участь у конференції
та бажаємо успіхів!

