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ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ» 

КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
 
 

Шановні Колеги! 
 

Запрошуємо Вас до участі у ІV Міжнародній науково-практичній 
конференції «Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей 
історичної науки», яка відбудеться 22-23 червня 2016 р. на базі ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» (Україна, 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. 
Сухомлинського, 30). 

 
До участі у конференції запрошуються спеціалісти в галузі історії 

стародавнього світу, середніх віків та раннього модерного часу, економічної 
історії та історії економічної думки, археології, нумізматики, епіграфіки, 
сфрагістики, геральдики, фалеристики, боністики та музеєзнавства. 

 
Планується робота за такими напрямками: 

 
 Антична нумізматика 
 Нумізматика Візантійської імперії та  християнського Сходу; 
 Середньовічна нумізматика; 
 Нумізматика нового часу; 
 Новітня нумізматика; 
 Східна нумізматика; 
 Методологія нумізматичних досліджень; 
 Нумізматика в системі історичного краєзнавства; 
 Спеціальні галузі історичної науки; 

 

Заявку та тези просимо надсилати до 20 травня 2016 р.  

Участь у конференції потрібно обов’язково підтвердити до 10 червня 2016 р. 

Запрошення автору буде вислано електронною поштою після отримання 
оргкомітетом тез доповіді. Робочі мови конференції – українська, польська, 
англійська, кримсько-татарська, російська (тільки для зарубіжних учасників). 
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Заяви й тексти тез просимо надсилати на e-mail:  

numizmat2016@ukr.net 

Видання збірника тез планується до початку конференції.  

Розширені матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових 
праць (затвердженому ВАК України як фахове видання з історії) за 
результатами конференції.  

Організаційний внесок учасника конференції становить 200 грн. (заочна 
участь у конференції 100 грн.). Витрати на проїзд та проживання – за власний 
рахунок учасника конференції. Для учасників конференції з науковим 
ступенем доктора наук, а також учасників зарубіжних делегацій, участь 
безкоштовна.  

Відзначайте, будь ласка, потребу в наданні житла на термін конференції. 

тел. (095) 423 95 96 – Орлик Василь Михайлович 

тел. (093) 706-79-10 – Бойко-Гагарін Андрій Сергійович 

 

Будемо вдячні за поширення інформації серед колег та всіх зацікавлених 
осіб. 

 

З повагою, Оргкомітет 


