
ВНЗ УКООПСПІЛКИ  

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ 

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІМЕНІ ІВАНА ТА ЮРІЯ ЛИП (ОДЕСА) 

 

 

ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

До уваги істориків, політологів, лікарів,  

літературознавців, краєзнавців, українознавців,  

а також усіх, хто цікавиться життям, оточенням,  

добою і творчою спадщиною 

 

Івана Липи (1865-1923) та Юрія Липи (1900-1944) –  

двох непересічних постатей України  

другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст. 

 

До 80-річчя видання книги Ю. Липи «Призначення України» 

(1938-2018) 

 

Благодійний фонд імені Івана та Юрія Лип (м. Одеса) ініціює проведення  

Дев’ятих Липівських читань 

в рамках проекту «Дороги пам’яті»: Керч – Харків – Канів – Казань – Полтава – Одеса 

– Київ – Вінниця – Кам’янець-Подільський – Станіславів – Тарнів – Львів – Винники – 

Познань – Луцьк – Варшава – Вільнюс – Яворів та інші. 

(підкреслено міста проведення читань у 2000, 2001, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 рр.) 

 

Мета проекту - збереження імен Івана та Юрія Лип в історичній пам’яті та 

актуалізація їхньої спадщини.  

 

Дата проведення – 11-12 травня 2018 р.  

 

Місце проведення – м. Полтава, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», конференц-зал (302 ), вулиця Коваля, 3. 

 

Проблематика:  

1. Батько і син - Іван і Юрій Липи та доля родини; 

2.  Біографічні місця Івана і Юрія Лип та їх меморізація; 

3. Поєднання професійної й літературної діяльності як життєва потреба Івана і Юрія Лип та 

інших лікарів-митців; 

4. Творчість Івана і Юрія Лип та український літературний процес;  

5. Видавничо-редакційна діяльність Івана і Юрія Лип та співпраця з різними періодичними 

виданнями; 



6. Публіцистика Івана і Юрія Лип та українська політична думка; 

7. Громадсько-політична діяльність Івана і Юрія Лип та український державотворчий 

процес;  

8. Духовна складова в житті й творчості Івана і Юрія Лип та їх сучасників;  

9. Українська революція в біографіях і творчості Івана і Юрія Лип; 

10. Джерела та історіографія доби відродження і революції як основа біографічних 

досліджень про Івана і Юрія Лип та інших історичних постатей другої пол. ХІХ - першої пол. 

ХХ ст.  

11. Іван та Юрій Липи та їхня доба: оточення, колеги, друзі, родина, опоненти на Полтавщині 

у другій половині ХІХ – початку ХХ століття: здобутки та втрати.  

 

Робоча мова: українська, англійська.  

Участь у конференції безкоштовна.  

Передбачається видання збірника матеріалів читань.  

Заявки і статті  потрібно надіслати на електронну адресу kusvі@ukr.net до 11 квітня 

2018 року. 

 

Формат роботи: 

11 травня 

 – виставка з колекції Т. Максим’юка «Тарасів дім», відкриття, вітання, пленарне 

засідання, перегляд фільму (перша половина дня) 

– міждисциплінарний семінар, презентації нових видань, ухвала (друга половина дня) 

– автобусна екскурсія Полтавою 

 

12 травня 

– екскурсія по історичним місцям Полтавщини (за окремою програмою). 

 

Правила оформлення статей: 

Мова – українська, англійська. Обсяг статті – 5 сторінок (10 тис. зн.).  

Стандарти – розмір шрифту 14 у форматі dос.; посторінкові покликання – 12, міжрядковий 

інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1 см; поля – 2 см; шрифт – Times New Roman,  

 

 

З Р А З О К 

Світлана Бойко 

 (Україна, Київ)  

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ІВАНА ЛИПИ: 

СУЧАСНІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ТРАНСКРИПЦІЇ 

 

Текст 

Текст 
1 

_______ 



1 
Бібліографічні покликання у посторінкових виносках. 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь, вчене звання, посада  

Установа  

Контактний телефон  

Електронна адреса  

Назва доповіді / повідомлення 

Варіант участі очна / заочна 

Потреба в поселенні так / ні 

Подорож Полтавщиною так / ні 

 

 

Доїзд, проживання (50 грн.-130 грн./доба), обід (50 грн.), вечеря (50 грн.), екскурсія 

Полтавою і подорож Полтавщиною (50 грн.) – за власний рахунок (сплачується після 

приїзду).  

 

 

Координатори проекту  

Світлана Кучеренко (Одеса) м. т. 067 488 49 11 

Ірина Петренко (Полтава) м. т. 067 646 95 34 

 


