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Міжнародна наукова конференція 
Український визвольний рух 20 – 50-х років хх ст.:  

ідея державності та її реалізація 

 до 75-річчя Акта відновлення української державності 30 червня 1941р. та  

25-ї річниці Незалежності України 

Робота відбуватиметься за такими напрямами: 

- Ідеологічні засади українського визвольного руху 20 – 50-х років ХХ ст. 

- Історія та проблеми дослідження українського визвольного руху. 

- Постаті провідників/ць та учасників/ць визвольного руху. 

- Державотворча діяльність українського визвольного руху у роки Другої світової війни. 

- Акт відновлення української державності 30 червня 1941р. в історії боротьби за 

українську державність. 

- Український визвольний рух у комеморативних практиках та політиці пам’яті.  

Засідання конференції проходитимуть у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 60). 

Робочі мови: українська, англійська. 

За результатами конференції планується видання збірника матеріалів. 

Заявку на участь у конференції разом із текстом доповіді просимо надсилати  

до 15 червня 2016 року з позначкою «Конференція» на e-mail: ukrainian.studies@ukr.net  

або заповніть форму. 

Проживання та харчування учасників конференції – за рахунок організаторів.  Доїзд – за 

рахунок відряджуючої сторони.  

Детальніша інформація:  

- Науково-дослідний інститут українознавства: вул. Ісаакяна, 18, м. Київ, 01135,  

к. 301 (відділ освітніх технологій та популяризації українознавства). Тел. 236-01-28 

- Український інститут національної пам’яті: вул. Липська, 16, м. Київ, 01021, тел. 

(044) 281-08-90 (науковий відділ) 

 

mailto:ukrainian.studies@ukr.net
https://docs.google.com/forms/d/1h6Ay-ovV199zvHOBsilSaPswYepB-vgE9VmuLTzDVZo/viewform


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ: 

Обсяг статті – до 0,5 друкованого аркуша. 

Стаття обов’язково має включати анотації, ключові слова, прізвище автора, назву статті 

українською та англійською мовами. 

Стаття подається в електронному варіанті у текстовому редакторі Word шрифтом Times 

New Roman, 14 кеглем, інтервалом 1,5, з полями: верхнє, нижнє – 2,5 см; ліве, праве – по 2 см; 

абзацний відступ – 1 см. 

Посилання посторінкові, виставляються автоматично засобами текстового редактора 

(меню “посилання” – “вставити посилання”). Бібліографічні відомості оформлюються згідно з 

останніми вимогами державного стандарту.  

УВАГА! Відповідальність за інформацію, подану в статті несе автор матеріалу. 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають згаданим вище 

вимогам. 

 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі Міжнародної наукової конференції 

«Український визвольний рух 20 – 50-х років ХХ ст.:  

ідея державності та її реалізація» 

Прізвище ім’я по батькові  

Науковий  ступінь   

Вчене звання  

Місце роботи  

Посада  

Адреса   

Контактний телефон,  е-mail  

Тема доповіді  

Коло наукових інтересів  

Потреба у поселенні  

 




