
Інформаційний лист 
 

Міжнародна наукова конференція  
«Перша світова війна на Волині та Волинському Поліссі»  

(смт. Маневичі, 3 - 4 червня 2016 року) 
 

Маневицький краєзнавчий музей за участі Управління культури 
Волинської облдержадміністрації, Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, Волинської обласної організації Національної 
спілки краєзнавців України, Волинського краєзнавчого музею, Державного 
архіву Волинської області, ряду наукових інституцій Польщі, запрошує Вас 
взяти участь 3-4 червня 2016 року у Міжнародній науковій конференції 
«Перша світова війна на Волині та Волинському Поліссі». 

На конференції передбачається обговорити ключові проблеми вивчення 
історичних подій, пов'язаних з причинами, основними етапами та наслідками 
Першої світової війни в історії цивілізації.  

Оргкомітет конференції пропонує розглянути наступні теми: 
- Передумови і причини Першої світової війни; 
- Україна і Західне Полісся в геополітиці воюючих держав; 
- Луцький (Брусиловський) прорив; 
- Бої під Костюхнівкою; 
- Фронтова повсякденність і героїка війни; 
- Трагізм військового полону, біженства, інтернування та евакуації; 
- Військово-політичне і міжнародне значення та наслідки Першої світової 
війни; 
- Міфи та реалії Першої світової війни; 
- Меморіальні місця та пам’ятки, пов’язані із подіями Першої світової війни на 
Волині та Волинському Поліссі. 

Робота форуму буде проходити на пленарних та секційних засіданнях. В 
ході міжнародної конференції відбудеться реконструкція боїв, презентації 
виставок, презентації низки матеріалів підготовлених до публікації, 
вшанування полеглих воїнів та ознайомлення із пам’ятками Першої 
світової війни.  

За матеріалами конференції буде видано науковий збірник. Тези та 
матеріали до друку приймаються до 10 травня 2016 року. 
 

Вимоги до оформлення матеріалів: 
Матеріали мають бути набрані в редакторі Word, подані в електронному і 

друкованому варіанті. Текст обсягом до 10 сторінок через 1,5 інтервали. 
Ілюстрації подаються в електронному варіанті (фото у форматі TIF (300 dpi) або 
JPEG, з підписами (нумерація і підписи фотографій обов’язкові).  

Посилання виключно післятекстові; індекси посилань - у тексті в 
квадратних дужках із висхідною нумерацією (напр.: [2], [6, 2–4; 7, 10]; 
оформлення посилань згідно правил бібліографічного опису. 



На окремому аркуші подаються відомості про автора (П.І.П., науковий 
ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса, телефон, e-mail). 

Оргкомітет залишає за собою право приймати доповіді до публікації з 
огляду на їх відповідність тематиці конференції. 

Доповіді та повідомлення просимо подавати не пізніше вказаного 
терміну до Маневицького краєзнавчого музею за адресою: 44600, Волинська 
обл., смт. Маневичі, вул. Незалежності, 22 або надсилати на електронну адресу: 
mukutovuch_ok@mail.ru Телефон для довідок: 0968465967, (03376)21040 

 
Контактні телефони 

Петро Микитович Хомич - 0968465967, (03376)21040, mukutovuch_ok@mail.ru 
Анатолій Михайлович Силюк – 0977914725, anatoliysylyuk@ukr.net 
Геннадій Васильович Бондаренко - 0978983706 
 

Фінансування і проживання в готелі іноземних та іногородніх учасників 
конференції здійснюється за рахунок Оргкомітету. Транспортні витрати 
оплачуються самими учасниками. Програма конференції буде надіслана 
кожному учаснику після остаточного узгодження її тематики та порядку 
проведення. 

Оргкомітет 
 
 
 
 

Заявка  
на участь у Міжнародній науковій конференції  

«Перша світова війна на Волині та Волинському Поліссі»  
(смт. Маневичі, 3 - 4 червня 2016 року) 

 

 

Прізвище  

Ім’я  

По-батькові  

Організація  

Адреси для контактів: 
організації, домашня 

 

Посада, вчений ступінь  

Тел, E-mail  

Назва теми доповіді  

Форма участі (доповідь з 
презентацією, доповідь 
без презентації) 

 

mailto:mukutovuch_ok@mail.ru

