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Інформаційний лист-запрошення 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у  

 
ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

«Московсько-українське мілітарне і світоглядне протистояння: історія 

і сучасні виклики»  

 

конференція відбудеться 10 листопада 2022 р. і присвячена  

Всесвітньому дню науки задля миру і розвитку 
 

 

Тематичні напрямки роботи науково-практичної конференції: 

 

1. Протистояння Руси-України і Московії у XV-XVI  ст.  

2. Військові конфлікти між Військом Запорізьким та Московією в другій 

половині XVII cт. 

3. Імперський наступ Росії на автономію Гетьманщини у XVIII cт. 

4. Анексія та окупація українських земель у XIX cт. – початку XX ст. 

5. Російсько-український антагонізм під час українських національно-

визвольних змагань 1917–1921 рр. 

6.  Насильницький наступ радянського тоталітарного  режиму на українську 

ідентичність у 20-30-ті рр. ХХ ст. 

7. Український мілітарний рух опору проти московської окупаційної влади 

(1941 р. – кінець 1950-х рр.). 

8.  Антимосковський дисидентський рух (середина 1950-х рр. – кінець 1980- 

х рр.). 

9. Цілеспрямована широкомасштабна агресія Російської Федерації проти 

України (1991 р. – 2022 р.). 

 

          Мови конференції: українська, польська, англійська. 
 

 

Для участі у роботі конференції необхідно надіслати на пошту оргкомітету 

historyconf@kpdi.edu.ua наступні матеріали: 

- Заявку на участь у конференції; 

- Тези конференції. 
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ЗАЯВКА  

на участь у  

ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Московсько-українське мілітарне і світоглядне протистояння: історія і сучасні 

виклики»  

 

1. Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

2. Науковий ступінь, 

вчене звання 

 

3. Місце роботи, посада 

(вказується за наявності) 

 

4. Назва доповіді 
 

5. Форма участі (очна 

(виступ), заочна (публікація 

тез) 

 

6. Службова адреса та 

телефон 

 

7. Домашня адреса та 

моб. телефон 

 

8. E-mail 

 

 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА!!! 

 

За результатами роботи конференції передбачається формування електронного збірника 

тез конференції. 

У збірник будуть включені тези доповідей, що відповідають наступним вимогам:  

- обсяг до 3 сторінок формату А-4 (MS Word);  

- розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25, 

вирівнювання – по ширині; 

- поля: верхнє і нижнє – 2,0, ліве – 3,0, праве – 1,5;  

- посилання на літературу подаються у квадратних дужках [1], [3, с. 25], [6, арк. 7];  

- список використаних джерел та літератури (шрифт «Курсив», розмір шрифту – 

12, міжрядковий інтервал – 1,0) подається в алфавітному порядку згідно вимог ДСТУ 

8302:2015. 

 

Зразок оформлення тез 

 
Скрипник А. Ю.,  

доктор історичних наук, доцент, 

професор кафедри соціальної роботи, психології та  
соціокультурної діяльності ім. Т. Г. Сосновської 

НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» 

 м. Кам’янець-Подільський, Україна 

skranat@i.ua 

 

УЧАСТЬ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК У ПОДІЛАХ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ 

УКРАЇНІ  (1792-1795 рр.) 

mailto:skranat@i.ua


Проблема другого і третього поділів Речі Посполитої наприкінці XVIII століття, а відповідно місце і роль 

російської армії в цих подіях зостаються об’єктом уваги та наукових досліджень сучасних істориків. Їх намагання 

дати точну історичну оцінку стає предметом гострих дискусій, які водночас є свідченням наукової актуальності, 

що часто трансформується у політичне бачення минулого України, Росії та Польщі…….. [3, с. 54]. 

 

 

Список використаних джерел та літератури: 

 
1. Гуржій О., Реєнт О., Палій А. Війна 1812 року: український контекст. Київ : Інт-т історії України, 2012. 

184 с. 

2. Держархів Київської області, ф. 1, оп. 1, спр. 780, арк. 62.  

3. Романцов О.В. Інститут військових губернаторів у системі російського територіального управління 

Правобережною Україною (кінець ХVIII – перша половина ХІХ ст.) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Київ, 

2009. 225 с. 

4.  Філінюк А. Правобережна Україна наприкінці XVIII – на початку ХІХ століття: тенденції розвитку і 
соціальні трансформації: монографія. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. 728 с. 

5. Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІАК України). Ф. КМФ 12, оп 1, 

спр 31.  

 

Просимо матеріали конференції надсилати до 05.11.2022 року.  
 

Контактні особи: 

 
Скрипник Анатолій Юрійович,  

доктор історичних наук, професор 

тел. (097) 225-22-85 
 

Корман Марія Михайлівна 

кандидат історичних наук, доцент 
тел. (067)398-47-05                                                                            

З повагою – Оргкомітет конференції  

 


