
  

 
 

Міністерство освіти  
і науки України 

 

Національна академія наук України 

Інститут історії України 
Інститут всесвітньої історії 

Центр пам’яткознавства 

 

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України 

Гуманітарно-педагогічний факультет 
 

Державна установа «Енциклопедичне видавництво» 
Лабораторія міжнародних і соціогуманітарних досліджень 

Українська асоціація зовнішньої політики 
 

Міжнародна науково-практична конференція  
 

«Українська дипломатія в добу національно-
визвольних змагань (1917–1921 рр.):  

історія, проблеми, протиріччя»,  
присвячена 100-річчю проголошення  

Акта Злуки Української Народної Республіки 
і Західноукраїнської Народної Республіки 

 
м. Київ, 21-22 лютого 2019 р. 

 
Мета конференції: 

висвітлити та проаналізувати актуальні питання дипломатичних відносин, 

здобутків та прорахунків у міжнародній діяльності різних урядів України в 

добу національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.), вплив 
державотворчих тенденцій на визнання Української державності у світі та 

встановлення дипломатичних відносин, дослідити європейський вектор 

української дипломатії у визначений період, визначити теоретичне та 
практичне значення досвіду становлення української дипломатичної 

служби у сучасній практиці дипломатії України та різних галузях наукового 

пізнання. 
Загальна інформація: 

� До участі у конференції запрошуються учені, науковці, аспіранти, 

магістри, студенти магістратури та бакалаврату, працівники закладів 

освіти, наукових інституцій, бібліотек, органів НТІ, архівів, музеїв, 

громадські активісти, спеціалісти-практики України та інших країн. 

� За результатами конференції всі учасники отримають сертифікат 

учасника українською та англійською мовами та збірник матеріалів 
конференції. 

 
Напрями конференції: 

- Українська дипломатія в 1917-1921 рр.: інституції, еволюція, 
підсумки  
- Феномен «українського питання» в європейській та світовій 
політиці доби Першої світової війни та революцій. Проблема 
соборності Української держави в міжнародному контексті  
- Постать та імідж українських дипломатів в історичній 
перспективі. Спадщина українських дипломатів в 
історіографічному та джерелознавчому дискурсах 
- Розвиток мовної та комунікативної сфери доби у 
загальногуманітарному та дипломатичному контекстах   
- Становлення виховних традицій української педагогіки і 
дипломатії 
- Філософське, культурологічне та психологічне осмислення 
міжнародних відносин і місця України у світі 
- Історія української дипломатії 1917-1921 рр. очима молодих 
дослідників 
 
Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська, 
польська, німецька, французька.  

 
Вимоги до тез доповідей: 

� Обсяг тез – до 3 сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація 

книжкова, редактор Microsoft Word 97-2003 

� Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм; шрифт – Times New 

Roman, кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 

1,25 см; вирівнювання по ширині. 

� Праворуч – прізвище, ім’я, по-батькові автора, науковий ступінь, 

вчене звання, повна назва установи, де працює або навчається 

автор. Шрифт Times New Roman, кегль 14. 

� Назва доповіді через один міжрядковий інтервал посередині рядка 

(великими літерами, без крапки в кінці): шрифт Times New Roman, 

кегль 14, грубо. 

� Список літератури – не більше 5 джерел. 

 
Зразок оформлення тез доповідей: 

Іваненко Тарас Петрович, 
кандидат історичних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України  
(м. Київ, Україна) 

 

Історичні аспекти становлення українсько-польських 
взаємовідносин у політичній площині та в економічній сфері 

 

Текст…[2, с. 23-25] 



Література: 
1. Україна - Польща: наукові студії сусідів-партнерів. Вип. 3 / ред.: І. 

Добрянський; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка, Кіровогр. ін-т 

регіон. упр. та економіки, Балт. гуманіст. вища шк. в Кошаліні. - 

Кіровоград : Імекс ЛТД; Кошалін, 2004. – 125с. 

 

Тези доповідей будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції.  

Наукові статті – (від 8 до 12 сторінок) будуть надруковані у 

Науковому віснику Національного університету біоресурсів і 

природокористування України у серіях «Педагогіка. Психологія. 

Філософія», «Філологічні науки», «Гуманітарні науки», науковому 

журналі «Вісник аграрної історії» (історичні науки). Вартість публікації 

– згідно з умовами публікації видань. Статті оформлюють за правилами 

видань. 

 
Порядок подання матеріалів: 

Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 20 січня 
2019 р. (включно) на електронну скриньку mv_conf_2019@gmail.com 

такі документи: 

а) заявку на участь у конференції (Ivanenko_zajavka.doc);  
б) тези доповіді (Ivanenko_tezy.doc); 

в) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату 

організаційного внеску (Ivanenko_kvitancia.doc.). 
 

Організаційний внесок за участь у конференції передбачає видання 

програми та друкованого збірника матеріалів конференції і складає 150 
грн., для охочих отримати тільки електронну версію збірника – 100 
грн., для студентів – 50 грн. 
 
Доктори наук, які беруть участь у роботі конференції та публікують тези 
одноосібно від сплати оргвнеску звільняються. 

 
Оргвнесок потрібно перерахувати за такими банківськими 
реквізитами:  
Банк одержувача: ПриватБанк  
Поточний рахунок одержувача: 29244825509100 
ОКПО: 14360570 
МФО банка одержувача: 305299 
Прізвище, ім’я, по батькові: Васильківський Ілля Павлович 
Призначення платежу: поповнення карткового рахунку 
4149 4991 0219 0764 
 

Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелях м. Києва за 
індивідуальним запитом. Проживання і харчування за рахунок 
учасників. 
 
 
 
 

Зразок оформлення заявки на участь у конференції: 
1. Прізвище, ім’я, по-батькові. 

2. Повна назва установи, в якій працює/навчається учасник, посада, 

науковий ступінь, вчене звання. 

3. Тема доповіді. 

4. Контактний телефон. 

5. Електронна адреса. Поштова адреса. 

6. Чи плануєте особисту участь у конференції? (Так або ні).  

7. Чи бажаєте опублікувати тези доповіді? (Так або ні). 

8. Чи є потреба в оформленні офіційного персонального запрошення? (Так 

або ні). 

 
Орієнтовний графік роботи конференції: 

21 лютого 22 лютого 

09.00–10.00 Реєстрація учасників 10.00–

12.00 

Підведення підсумків. 

Ухвалення резолюції 

10.00–10.30  Відкриття 

конференції 

12.00-

16.00 

Екскурсія по Києву 

10.30–13.00 Пленарне засідання 17.00-

18.00 

Від’їзд учасників 

конференції 

13.00–14.30  Перерва  

14.30–16.30 Робота секцій   

17-00-19-00 Культурна програма  

 
Контакти організаційного комітету: 
Україна, 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, навч. корпус № 1, 

каб. 56, гуманітарно-педагогічний факультет, кафедра міжнародних 

відносин і суспільних наук. Роб. тел.: 044-527-81-16. 

Контактна особа: Севастьянов Олександр Валерійович +380-66-
608-51-62 (є Viber) 
Електронна адреса: mv.conf.2019@gmail.com 


