
 Міністерство культури та інформаційної політики України 

Національний історико-меморіальний заповідник "Поле Берестецької битви" 
 

2 липня 2021 року проводять Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
 

“Берестецька битва в історії України” 
 

- присвячену 370-річчю битви під Берестечком, 

- 30-ій річниці незалежності України. 
 

Напрями конференції: 
- Історіографія та джерелознавство періоду козаччини. 
- Берестецька битва та її значення в українській історії. 
- Видатні особи в Берестецькій битві. 
- Історія українського козацтва та його роль в національно-

визвольній боротьбі і державотворенні: від заснування до 
сучасності. 

- Археологічні дослідження і пам’ятки козацького періоду. 
- Музеєфікація та заповідні місця в історико-культурному та 

ландшафтному збереженні героїки козацтва: 
проблеми і перспективи. 

 
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі конференції.  
Матеріали приймаються до 1 червня 2021 року з врахуванням наступних вимог: 
1) обсяг роботи 6-10 сторінок тексту формату А4, набраного в редакторі Word, шрифт Times 

New Roman, 12 кегель, міжрядковий інтервал 1.5; 
2) Оформлення статті: Ліворуч – УДК статті. Праворуч – ПІБ автора, під ним – назва 

населеного пункту. Через один рядок, по центру, великими літерами – НАЗВА СТАТТІ. Під 
назвою статті через рядок – анотація (250-300 знаків) та ключові слова (5-7 слів). 

3) посилання на джерела та літературу в тексті наводити у квадратних дужках, наприклад [1, 
с. 12], де перша цифра номер джерела в списку, друга – сторінка;  

4) ілюстрації надсилати окремому файлі в електронному форматі TIF (300 dpi) або JPEG з 
підписами до них в окремому тестовому документі; 

5) відомості про автора подаються на окремому аркуші (ПІБ, домашня або робоча адреса та 
індекс, контактний телефон, E-mail, місце роботи або навчання, науковий ступінь, посада); 

6) роботи подаються в електронному чи роздрукованому вигляді, на цю електронну пошту: 
muz.konferenzia@ukr.net або поштову адресу заповідника:35510, вул. Козацької Слави, 26  с. 
Пляшева, Радивилівського району, Рівненської області, Національний історико-меморіальний 
заповідник "Поле Берестецької битви". 

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, систематичність викладу 
матеріалу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, 
географічних назв, тощо. Статті друкуються в авторській редакції. 

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування згідно запропонованої 
теми. Запрошення на конференцію кожному автору буде надіслано додатково. Планується видання 
збірника матеріалів конференції. 

Місце проведення конференцї: у приміщенні Будинку культури смт. Демидівка, Дубенського 
району, Рівненської області.  

Заявки про участь в роботі конференції надсилати до 1 червня 2021 р. 
Контактні особи: 0676456305 – Галабуз Леонід Сергійович, в.о. генерального директора; 
0967817193 – Борисюк Олександр Олександрович, заступник генерального директора з 

наукової роботи. 
Наявне пряме автобусне сполучення з містами: Київ, Рівне, Луцьк, Львів, Броди, Радивилів, 

Дубно.  
Є можливість поселення в готель в смт. Демидівка, на базі відпочинку в с. Хрінники. 
 
 Проїзд, проживання, харчування за власний рахунок.  
В разі посилення карантинних заходів конференція проводитиметься в режимі он-лайн. 

Оргкомітет конференції. 



Зразок заявки 

 

Заявка 

про участь у конференції 

Відомості про заявника: 

Прізвище___________________________________________________  

Ім’я________________________________________________________  

По-батькові__ _______________________________________________ 

Назва установи/навчального 

закладу_____________________________________________________ 

Посада_____________________________________________________  

Науковий ступінь____________________________________________  

Вчене звання ________________________________________________ 

Контактні телефони, E-mail: ___________________________________ 

Домашня адреса______________________________________________  

Науковий керівник, (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний 

заклад (установа)_____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Можливі форми участі у конференції ( виступ, публікація, виступ он-лайн,) 

_______________________________________________________________ 

Назва 

доповіді_____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Співавтори__________________________________________________ 

______________________________ 

 

Підпис учасника                                                                              Дата 

 

 
  


