
Національна Академія Наук України 
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського  

та Національний заповідник “Софія Київська” 
2 червня 2016 року проводять 

Третю Міжнародну наукову конференцію “Крим в історії України”,  
присвячену 700-й річниці проголошення Кафи головною генуезькою колонією в Криму 

 
Основні напрями роботи: 

1. Джерела з історії Криму, джерелознавство. 
2. Історіографія кримської історії. 
3. Генуезькі колонії в Криму. 
4. Теодосія/Кафа. 
5. Крим у міжнародній торгівлі: від античності до російської окупації 2014 р. 
7. Історія українського військового флоту. 
8. Херсонес – Херсон/Корсунь – Ah’yar – Севастополь в українській історії. 
9. Античний Крим. 
10. Візантійський Крим. 
11. Кримське ханство. 
12. Кримський ханат у відносинах з Запорізькою Січчю та Гетьманщиною. 
13. Кримські походи Росії.  
14. Крим періоду першої російської окупації, 1783–1917 рр. 
15. Кримська війна 1853–1856 рр. в європейській та українській історії. 
16. Радянський Крим. 
17. Крим у художній літературі, образотворчому мистецтві та кінематографі. 

 
Робочі мови: українська, кримськотатарська, англійська 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції, яка 

відбудеться 2 червня 2016 р. в Національному заповіднику “Софія Київська” (вул. 
Володимирська, 24).  

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції. 
Організаційний внесок – 200 грн. 
Заявки із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора (прізвище, ім’я, по-

батькові, науковий ступінь, звання, посада та місце роботи), а також  контактних даних 
просимо надсилати до 20 травня 2016 р. на Е-mail: 

Дмитро Гордієнко: dmytro.gordiyenko@gmail.com (+38067-6058863) 
Вячеслав Корнієнко: aqwila@ukr.net (+38097-1800106) 
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику “Наш Крим”. Кінцевий термін 

подачі матеріалів 1 жовтня 2016 р. Обсяг 0,5 др. арк.  Посилання автоматичні внизу сторінки. 
Зразок оформлення посилань: 
1. На статтю: В. Д. Яремчук, С. В. Яремчук, Участь кримських татар у Визвольній 

війні українського народу (1648–1954 рр.), Кримські татари: історія і сучасність (До 50-річчя 
депортації кримськотатарського народу). Матеріали Міжнародної наукової конференції 
(Київ, 13–14 травня 1994 р.), Київ 1995, с. 110–111. 

2. На книгу: В. Січинський, Крим: історичний нарис, Нью-Йорк, 1954, 31 с. 
До статті додати назву, ім’я автора і розширену анотацію (близько 500 друкованих 

знаків) англійською та українською мовами. За наявності ілюстрацій, вони подаються в 
електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi. 

 
Оргкомітет 


