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проводять

6 листопада 2019 р. у м. Івано-Франківську
ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ З МІЖНАРОДНОЮ
УЧАСТЮ «Виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини в 1944–1951 рр.:
досвід та уроки»
Шановні колеги!
Верховна Рада України 8 листопада 2018 р. ухвалила постанову «Про відзначення на
державному рівні 75-х роковин депортації етнічних українців з Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини в 1944–1951 рр.». Відповідно до
цієї ухвали передбачено «проведення у середніх та вищих навчальних закладах уроків,
виховних годин, круглих столів, науково-практичних конференцій, інших тематичних заходів,
приурочених до цієї трагічної дати». Кабінет Міністрів України розпорядженням від 5 квітня
2019 р. № 501-р передбачив заходи з відзначення 75-х роковин депортаційних акцій
українського населення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини,
Західної Бойківщини в 1944–1951 рр. На виконання ухвалених рішень ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» спільно з державними структурами і
низкою громадських об’єднань, заснованих з ініціативи депортованих українців, колишніх
виселених та їхніх нащадків, передбачив проведення наукової конференції.
9 вересня 1944 р. у м. Любліні була укладена угода між Польським Комітетом
Національного Визволення (далі – ПКНВ, тимчасовий уряд) та Радою Народних Комісарів
УРСР, що передбачала евакуацію українців з території Польщі до УРСР і відповідно поляків – з
радянської України до Польщі. Вона була результатом збігу політичних інтересів як ПКНВ, що
був зацікавлений у депортації українців для стабілізації повоєнного державного устрою і
перетворення Польщі в мононаціональну країну, так і уряду СРСР, який шляхом виселення
українців з прадавніх етнічних земель планував завдати потужного удару по українському русі,
ліквідувавши один з найбільших осередків української національно-визвольної боротьби.
Цілеспрямоване виселення українців зі своїх найбільш західних етнічних земель тривало кілька
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років, подекуди набрало форми етнічної чистки. Зважаючи на сьогоднішні події, пов’язані з
тимчасовою окупацією Російською Федерацією частини Донбасу і анексією Криму, події 75річної давнини є гірким досвідом вивчення трагічних сторінок новітньої історії України.
Запланована конференція покликана узагальнити історіографічні й археографічні
здобутки та методологічні аспекти з вивчення переселенських і депортаційних процесів на
західноукраїнських землях, привернути суспільну увагу в Україні до цього антигуманного
явища в світовій історії, спонукати до подальшого ґрунтовного дослідження питання
соборності етнічних українських земель. Висновки з проведеного наукового форуму повинні
послужити основою для встановлення історичної правди про трагедію виселення українців з
історичних етнічних земель у Польщі в 1944–1951 рр. та засудження на рівні держави і
громадянського суспільства депортації як злочину проти українців і людяності з відновленням
прав потерпілих як жертв політичних репресій тоталітарних режимів.
Робота конференції планується за такими основними напрямами:
– передумови виселення українців з етнічних земель у 1944–1946 рр. та їх історична і
політико-правова оцінка;
–
етапи переселення українців з Польщі: зміст і форми;
– зовнішні і внутрішні чинники вимушених міграцій виселених українців з етнічних
земель та їх наслідки;
– виселення українців у спогадах очевидців та активних учасників подій;
– сумнозвісні події 1944–1951 рр. в сучасній історіографії та історичній національній
пам’яті.
До участі в конференції запрошуються: науковці, студенти вищих навчальних закладів,
краєзнавці, громадські діячі, працівники освіти та культури, представники органів державної
влади і місцевого самоврядування.
Робоча мова конференції: українська.
Для участі в конференції просимо
надіслати до 1 листопада 2019 р. заявку на участь із темою виступу та короткою анотацією
(до 0,5 стор.) на адресу оргкомітету. Просимо надати таку інформацію:
 ім’я, по батькові, прізвище автора/авторів;
 науковий ступінь, посада;
 місце роботи: назва установи, населений пункт, країна;
 контактна адреса (в тому числі e-mail), телефон;
 форма участі: очна/заочна, потреба в мультимедіа;
надіслати до початку конференції текст матеріалів, оформлений за відповідними вимогами
(вимоги до оформлення додаються). За результатами роботи наукового форуму планується
видання збірника матеріалів конференції.
Файли повинні бути підписані українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів
учасника конференції і містити в другій частині вид матеріалу (наприклад: Петренко
А.Б._заявка; Петренко А.Б._стаття; Петренко А.Б._дані про автора). Редакція залишає за собою
право на наукове, літературне і технічне редагування статей учасників конференції.
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Контактні особи Оргкомітету:
Райківський Ігор Ярославович
E-mail: i.raj@ukr.net
Тел.: 096-92-05-985
Королько Андрій Зіновійович
E-mail: korolko_andr@ukr.net
Тел.: 096-74-52-643
Галик Ярослава Іванівна
E-mail: lemky.sfulo@gmail.com
Тел.: 095-75-28-129
З повагою
оргкомітет конференції.
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Вимоги до оформлення статті:
обсяг – до 12 сторінок тексту, набраного у редакторі Microsoft Word
формат – А4
орієнтація книжкова
відстань між рядками – 1,5 інтервали
кегль – 14 (стаття)
кегль – 12 (бібліографічний опис)
гарнітура – Times New Roman
поля: ліворуч – 2 см, угорі, внизу – 2 см, праворуч – 2 см;
абзацний відступ – 1,25 см
вирівнювання по ширині
бібліографія подається наприкінці статті в алфавітному порядку під заголовком Джерела
та література
іншомовна бібліографія подається в алфавітному порядку після україномовної
у кінці статті подається ім’я, прізвище автора, назву статті, анотацію (3–4 речення)
та ключові слова англійською мовою.
покликання у тексті статті зазначаються у квадратних дужках; перша цифра – порядок
джерела посилання в списку «Джерел та літератури», друга цифра – номер сторінки
перед яким подається скорочення (зразок: [12, с. 35]).
Структура статті:
 УДК
 ім’я та прізвище автора (авторів)
 назва статті
 анотація до статті (3–4 речення)
 ключові слова
 для статей іноземною мовою зробити розширену анотацію українською мовою
 покликання у тексті статті зазначаються у квадратних дужках
 у тексті: лапки такої форми « », тире такої форми – !!! (не плутати тире і дефіс – і -)
Відповідальність за поданий матеріал у статтях несуть автори.
Оргкомітет конференції
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ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю
«Виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини,
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини в 1944–1951 рр.:
досвід та уроки»
(м. Івано-Франківськ, 6 листопада 2019 р.)
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи
Посада/статус
Назва доповіді
Тези доповіді (до 250 слів)
Домашня адреса
Поштова адреса
E-mail
Контактні телефони
Факс
Необхідні технічні засоби для
читання доповіді

