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Запрошуємо Вас взяти участь  
у Міжнародній науковій конференції 

ЗЦІЛЮЮЧИ РАНИ МИНУЛОГО: 
1768 рік в історії України 

(православна, римо-католицька, унійна та юдейська  
етноконфесійні спільноти в умовах Барської  

конфедерації, Коліївщини і російської окупації) 

та КРУГЛОМУ СТОЛІ
Історія, пам’ять та пошуки консенсусу   

про минуле в сучасній Україні 

Тему доповіді та назву панельного засідання, в якому Ви передбачає-
те взяти участь, просимо надсилати науковому секретареві конфе-
ренції Івану Альмесу: (e-mail: almes.ns@gmail.com; tel. mob.: (098) 49-
61-531).

Організатори конференції покривають доповідачам і дискутантам 
па нельних засідань та учасникам Круглого столу кошти подорожі 
й забезпечують проживання і харчування.

У рамках конференції передбачається організація чотирьох панель-
них засідань:

– Правобережна Україна в останній третині XVIII ст. (геополітика, 
демографія, соціум, територія, культурне і релігійне життя)

– Православна етноконфесійна спільнота в умовах Барської конфе-
дерації, Коліївщини і російської окупації

– Унійна та римо-католицька етноконфесійні спільноти в умовах 
Барської конфедерації, Коліївщини і російської окупації

– Юдейська етноконфесійна спільнота в умовах Барської конфеде-
рації, Коліївщини і російської окупації

– Умань та Уманський василіянський монастир у подіях 1768 року

З повагою,
Ігор Кривошея, Ігор Скочиляс, Наталія Яковенко, Максим Яременко,
співкоординатори конференції

за співучасті



МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

14 вересня 2018 р. 

Національний університет  
«Києво-Могилянська акаде мія»

(м. Київ, вул. Сковороди, 2; другий поверх Музею НаУКМА) 

15 вересня 2018 р. 

Уманський державний педагогічний університет  
імені Павла Тичини

(м. Умань Черкаської обл., вул. Садова, 2)

Державний історико-архітектурний заповідник  
«Стара Умань»

(м. Умань Черкаської обл., вул. Небесної Сотні, 31)

РЕҐЛАМЕНТ:

доповідь – до 25 хв. (на пленарній сесії – до 30 хв.), 
виступ у диску сії – до 5 хв.


