
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ 

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПОЛІТОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В КРАКОВІ  

ГОМЕЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Ф.СКОРИНИ 

УНІВЕРСИТЕТ СУЛЕЙМАНА ДЕМІРЕЛЯ  

ТЕЛАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Я. ГОГЕБАШВІЛІ 

ЯНІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Запрошуємо Вас 18-19 квітня 2019 р. взяти участь 

у міжнародній науковій конференції 

 

«Версальська геополітична епоха: становлення, еволюція, наслідки» 
 

Тематика для обговорення на конференції: 

 Версальський договір – мир чи перемир’я ? 

 Історична місія Ліги Націй: великі надії і реальні здобутки. 

 Спроби ревізії Версальсько-Вашингтонської системи в 1920-х рр. 

 Криза Версальського світового порядку в 1930-х рр. 

 1939 рік: чи існувала альтернатива Другій світовій війні ? 

 «Українське питання» 20-30-х рр.  ХХ ст. в контексті еволюції Версальсько-

Вашингтонської системи. 

 Історичні уроки Версалю. 

 
Для участі в конференції необхідно до 5 квітня 2019 р. надіслати заявку  (див. додаток), а також 

текст статті. Матеріали конференції будуть опубліковані в таких наукових виданнях, як «Література та 

культура Полісся. Серія «Історичні науки» (Ніжин) та «Проблеми міжнародних відносин» (Київський 

міжнародний університет, внесених ДАК МОН України до переліку фахових видань з історичних наук.  

Вартість друку статті у вказаних збірниках – 30 грн. за одну сторінку. Обсяг статті – до 12 

сторінок, з УДК, анотацією та ключовими словами) українською, російською мовою, наприкінці 

статті – після анотації англійською, не менше 900 знаків). 
 Статті подавати у електронному варіанті (у текстовому редакторі Word шрифтом Times 

NewRoman, 14 кеглем, інтервал 1,5,  з полями 20 мм, формат rtf).  

Робочі мови – українська, польська, російська, англійська. Організаційний внесок для учасників 

конференції становить 150 грн. (кошти надсилати на карту з позначкою «Оргвесок на проведення 

конференції»). Фотокопію квитанції про оплату надіслати на вказану електронну пошту. Проїзд, 

проживання та харчування – за кошти учасників або організації, що надає відрядження. 

 

Наші контакти 
Адреса: 

16602   вул. Графська, 2, м. Ніжин Чернігівська обл., 

Ніжинський державний університет  імені Миколи Гоголя 

Контактна особа в Україні: 

Прудько В’ячеслав Олександрович  

історико-юридичний факультет тел. +38 0979524949 

 кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин Електронна пошта: prudkoslava@gmail.com 

 № карти Приватбанку 4149497845590548 

  



Зразок заявки-анкети 

 

Прізвище, ___________________________________________________ 

ім’я та по батькові ____________________________________________ 

 

Місце роботи або навчання ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Телефон  __________________________________ 

Е-mail      __________________________________ 

 

Поштова адреса:  ___________________________ 

 

Тема доповіді     ____________________________ 

 

Секція                 ____________________________ 

 

Дата відправки матеріалів  ___________ 

 

Підпис 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


