
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

Гуманітарно-педагогічний факультет  
Кафедра історії і політології 

 

І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

«ПЕРЕМОГА НАД НАЦИЗМОМ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ: 
СУСПІЛЬНА ПАМ'ЯТЬ, НАУКОВІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ, ОСВІТНЬО-ВИХОВНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ»  
 

м. Київ, 29 жовтня 2015 р.  
З А ГА Л Ь Н А   ІН Ф ОР М А ЦІЯ  

Мета конференції: висвітлити актуальні питання історичного, політичного, соціологічного, 
психологічного та педагогічного спрямування, пов’язані з Другою світовою війною та її 
наслідками, що дійшли до наших днів. 
 
Місце проведення: Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16, навч. корпус № 15-а, 
ауд. 231, гуманітарно-педагогічний факультет 
 
До участі у І Всеукраїнській конференції запрошуємо вчених, молодих науковців, 
аспірантів, викладачів та наукових працівників закладів освіти, наукових інституцій, а 
також практичних працівників бібліотек, органів НТІ, архівів, музеїв. 

Тези доповідей будуть опубліковані у матеріалах конференції, а повні тексти 
доповідей (наукові статті): 

- в збірнику наукових праць «Вісник аграрної історії», що є фаховим для історичних 
спеціальностей (перелік фахових видань від 29.12.2014 р № 1528),  

- в «Науковому віснику Національного університету біоресурсів і природокористу-
вання України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» (перелік наукових 
фахових видань з педагогічних наук від 26.05.2010 р. № 1-05/4 та зареєстровано в 
міжнародній наукометричній базі РІНЦ, ліцензійний договір від 1 листопада 2013 
року № 666-11/13-343),  

- в Науковому віснику Національного університету біоресурсів і природокористування 
України. Серія «Гуманітарні студії». Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ 
№ 20018-9818 р. від 17.05.2013 р., зареєстровано в наукометричних базах Google 
Scholar, Агріс,  

- в «Науковому віснику Національного університету біоресурсів і природокористу-
вання України. Серія «Філологічні науки» зареєстровано в міжнародних 
інформаційних та наукометричних базах: РІНЦ, Polska Bibliografia Naukowa, 
Bielefeld Academic Search Engine, Research Bible, Leibniz Information Centre for Life 
Sciences, Google Академія, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung, Universitätsbibliothek Leipzig, Electronic Journals Library, 
Journalindex. 

Мова конференції: українська, російська, англійська. 

Передбачено роботу таких секцій:  
1. Комунізм і нацизм у сучасних наукових інтерпретаціях. 
2. Перемога над нацизмом у суспільній пам’яті населення України. 
3. Етноментальний психологічний вимір сприйняття перемоги. 
4. Тема перемоги над нацизмом в освітньо-виховній практиці. 
5. Суспільно-політичний резонанс та наслідки перемоги над нацизмом в контексті сучасного 

життя в Україні. 
 



Р ОЗ КЛ А Д   Р ОБ О ТИ  
Графік проведення конференції  

09.00–10.00 – Реєстрація учасників 
10.00–10.30  – Відкриття конференції 
10.30–13.00 – Пленарне засідання 
13.00–14.30  – Обідня перерва 
14.30–16.30 – Робота секцій 
16.30 – Підведення підсумків. Ухвалення резолюції 

Р ЕЄС ТР А ЦІЯ   ( П ОД А Н Н Я   ІН Ф ОР М А ЦІЙ Н И Х  М А Т ЕР ІА Л ІВ )  

Для участі в роботі всеукраїнської конференції потрібно надіслати електронною поштою до 
організаційного комітету заповнену за зразком заявку, тези доповіді та статтю до 25 вересня 
2015 року (електронна адреса вказана нижче). 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для 
тез – Тези.  Наприклад: Ivanov_zajavka.doc, Ivanov_tezy.doc, Ivanov _stattia.doc 

Копію квитанції (фото, скановане) про сплату видання статті необхідно надіслати (з позначкою 
«конференція») до 5 жовтня 2015 р. за такими електронними адресами:  

Номер і назва секції Електронна адреса 
1. Комунізм і нацизм у сучасних наукових інтерпретаціях konf_ist_pol@ukr.net 
2. Перемога над нацизмом у суспільній пам’яті українства konf_ist_pol@ukr.net 
3. Етноментальний психологічний вимір сприйняття перемоги konf_ist_pol@ukr.net 
4. Тема перемоги над нацизмом у освітньо-виховній практиці konf_ist_pol@ukr.net 
5. Суспільно-політичний резонанс та наслідки перемоги над 

нацизмом в контексті сучасного життя в Україні. 
konf_ist_pol@ukr.net 

 
В И М О Г И   Д О   Т Е З   Д О П О В І Д І  

Ліворуч без відступу подати індекс УДК. 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.  

Зразок оформлення 
 

УДК 93        Іванов Іван Іванович,  
кандидат історичних наук, доцент, 
Національний університет біоресурсів 
і природокористування України (м. Київ, 
Україна) 

 
ДРУГАСВІТОВА ВІЙНА В ПАМ’ЯТІ НАСЕЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ 

 
Текст тез подавати через один міжрядковий інтервал після назви. Вирівнювання по ширині. 
Вимоги до оформлення: формат А-4; усі береги – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

міжрядковий інтервал 1,5.  
Обсяг тексту: до 3 сторінок. 
 

В И М О Г И   Д О   С Т А Т Е Й  

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 “Про 
підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” до друку 
приймаються лише статті, які мають такі необхідні елементи:  

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями;  

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної 
проблеми і на які спирається автор,  



- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття;  

- формулювання цілей статті (постановка завдання);  

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів;  

- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

Статті приймаються лише у електронному варіанті (e-mail: kaf_ist_pol@ukr.net). 

Автори без наукового ступеня додають скановану першу сторінку статті з візою 
наукового керівника.  

Вимоги до електронного варіанту статті: файл у форматі doc. Шрифт Times New Roman, 
кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: ліве – 3 см, верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, нижнє – 
2 см. 

Обсяг статті від 6 сторінок.  

До статті обов'язково додаються: 

- УДК;  
- переклад назви статті англійською і російською мовами;  
- анотація (резюме) українською, російською та англійською мовами (не менше 1000 

знаків з пробілами кожна);  
- ключові слова українською, російською та англійською мовами;  
- окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім'я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, робоча і домашня адреси (з індексом), 
мобільний телефон, e-mail.  

Назва файлу статті - латинськими літерами прізвище автора (наприклад: Ivanov.doc). 
Назва файлу з відомостями про автора - латинськими літерами за зразком: Ivanov_avtor.doc 

Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу анотації та 
назви статті на англійську мову («машинний» переклад неприпустимий). 

Позиції у списку літератури оформлюються не за алфавітом, а по мірі того, як вони 
зустрічаються в тексті. 

Послідовність розміщення елементів статті: УДК; прізвище автора; назва статті 
(великими літерами по центру); анотація і ключові слова мовою статті; виклад 
основного матеріалу статті; джерела та література (нумерація позицій автоматична); 
назва статті, анотація і ключові слова двома іншими мовами (російською та 
англійською). 

Список джерел та літератури оформлюється згідно з новими вимогами (Бюлетень ВАК 
України. – 2009. – № 5), відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання”. Приклади опису наведено на сайті Книжкової палати України (у 
зразку елементи, виділені напівжирним курсивом, є необов’язковими, їх не потрібно включати 
до бібліографічного опису). 

Посилання оформлюються в квадратних дужках. 

Наприклад: [2, с. 37], де 2 – порядковий номер позиції (монографії, статті) у списку 
літератури, 37 – номер сторінки;  

[10, арк. 101], де 10 – порядковий номер позиції (архіву) у списку літератури, 101 – 
номер аркушу архівної справи. 

«Там само», «Там же» – не допускається. 

Публікація здійснюється на платній основі – 35 грн. за 1 сторінку (14 кегль, 
1,5 інтервал, анотації включаються до загального обсягу статті).  

Оплату проводити лише після отримання від редколегії підтвердження про 
прийняття статті до друку. 

Після видання збірника здійснюється розсилка авторських примірників 



Редколегія не завжди поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе 
відповідальності за достовірність наведених даних, цитат, фактів та посилань. 

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають 
вимогам, мають низький науковий рівень.  

Статті в фахових та наукометричних виданнях будуть видані по мірі виходу збірників. 
 

З Р А З О К   О Ф О Р М Л Е Н Н Я   З А Я В К И  

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 . 
6. Чи плануєте особисту участь у конференції? (Так або ні).  
7. Чи бажаєте опублікувати тези доповіді? (Так або ні). 
8. Чи бажаєте опублікувати статтю (Так або ні). 
9. Чи є потреба в оформленні офіційного персонального запрошення? (Так або ні). 

 

О Р Г А Н І З А Ц І Й Н И Й   В Н Е С О К  

Організаційний внесок покриває участь у заходах конференції, інформаційний пакет 
учасника − становить 150 грн. Копія квитанції про сплату оргвнеску надсилається після 
підтвердження прийому тез до друку. 
 

Оргвнесок потрібно перерахувати за такими банківськими реквізитами: 
З інших банків: 
Банк одержувача: ПриватБанк  
Поточний рахунок одержувача: 29244825509100  
ОКПО: 14360570  
МФО банка одержувача: 305299  
Прізвище, ім’я, по батькові: Гавлитюк Ігор Петрович  
 
У касі ПриватБанку 
На картковий рахунок 5211537322049524 
Призначення платежу: участь у всеукраїнській конференції 
 
Оргкомітет сприяє розміщенню учасників конференції в готелі НУБіП України м. Київ за 
індивідуальним запитом. Проживання і харчування за рахунок учасників.  
 

К О О Р Д И Н А Т И   О Р Г А Н І З А Ц І Й Н О Г О   К О М І Т Е Т У  

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
м. Київ, вул. Україна, 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, навч. корпус № 1, ауд. 56, 
гуманітарно-педагогічний факультет, кафедра історії і політології 
 
Роб. тел.: 044-527-81-16 
 
Телефони:   

+380-50-544-68-91 – Вікторія Олексіївна Хвіст; 
+380-97-083-81-18 – Олена Михайлівна Кропивко. 

Електронна адреса: konf_ist_pol@ukr.net 


