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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас на Всеукраїнську науково-практичну краєзнавчу конференцію 

з міжнародною участю 

«Історія козацтва та його роль в українському державотворенні» 

(відзначення 370-ої річниці Зборівської битви 15–16 серпня 1649 року та  

Зборівського мирного договору 18 серпня 1649 року). 
Конференція відбудеться в історико-краєзнавчому музеї «Зборівська битва» 

16–17 серпня 2019 року. 
 

Робота конференції буде організована за такими напрямками: 

 Зборівська битва і Зборівський договір 1649 року в українській, польській історіографії.   

 Запорізьке козацтво: від початку заснування до сучасного  його стану. 

 Богдан Хмельницький – людина, яка створила епоху в історії України. 

 Історія про козацтво: музейні збереження. 

 Сакральні та археологічні пам’ятки доби запорізького козацтва. 

 Музеєфікація та заповідні місця в історико-культурному та ландшафтному збереженні героїки козацтва: 

проблеми і перспективи. 

 

Офіційна мова конференції – українська. При необхідності здійснюватиметься переклад на англійську, польську 

мови. 

Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, 

вчене звання, домашня (робоча) адреса, № тел., e-mail) просимо надсилати до01 червня 2019 р., а текст чи тези доповіді 

до 01 липня 2019 р. за адресом: Історико-краєзнавчий музей «Зборівська битва», вул. Козацька, 45, м. Зборів, 

обл. Тернопільська, 47201,тел. (03540) 2-14-73 або електронною поштою: zborivmuseum@gmail.com 

Контактна особа: директор музею – Богдан Данилович Макогін (0985686309, 0984634033) 

Матеріали конференції будуть опубліковані в історико-краєзнавчому та літературному часописі «Білий Берег», 

випуск 4-5. 

 

Вимоги до оформлення статті: 
Обсяг тексту – до 10 сторінок та до 5 ілюстрацій. 

Вгорі справа: прізвище, ім’я, нижче – посада, місце роботи, назва міста: курсив.  

Назва статті – посередині великими літерами. 

Текст – Microsoft Word; шрифт – Times New Roman, кегль – 12; параметри оформлення сторінки: верхній і 

нижній береги – 2 см, лівий – 3 см, правий –1,5см; інтервал між рядками – 1,5. У кінці статті – пронумерований список 

літератури, посилання в тексті – у квадратних дужках напр. [1, с. 20] (Джерела та література) кегль – 10, інтервал між 

рядками – 1.  

Зразок оформлення: 

УДК 

Макогін Богдан 

директор історико-краєзнавчого музею «Зборівська битва» 

(м. Зборів) 

ЗНАЧЕННЯ ЗБОРІВСЬКОЇ БИТВИ 1649 РОКУ В ІСТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО КОЗАЦТВА 

З абзацу – анотація (українською та англійською мовами): курсив 

Ключові слова – до 10 позицій: курсив 

Текст 

Джерела та література 

 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції. 

Проїзд – коштом учасників конференції. Проживання – за сприяння організаторів. 
Звертайтеся для отримання додаткової інформації. Обов'язково повідомимо Вас про можливі зміни. 

Ми будемо вдячні за поширення цієї інформації серед колег. 

 

Оргкомітет 
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