
ЗВІТ 

про проведення наукової конференції вищим навчальним закладом 

1. Назва вищого навчального закладу (установи), який провів захід 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

2. Назва заходу 
 

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Перемога над нацизмом 

у Другій світовій війні: суспільна пам'ять, наукові інтерпретації, освітньо-

виховні технології» 

3. Адреса закладу (установи), на базі якого проведено захід 

м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1,  
4. Дата проведення заходу 

29 жовтня 2015 року 

5. Співорганізатори заходу       

6. Кількість учасників 

47 учасників 

7. Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у заході: 

 ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

 Інституту історії, аграрної науки, освіти і техніки Національної 

сільськогосподарської бібліотеки НАН України 

 Інститут історії України НАН України, м. Київ 

 Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 

м. Київ 

 Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

 Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 

м. Черкаси 

 

8. Програма конференції (додається). 

9. Збірник статей (додається). 

10. Рекомендації (додаються). 

 

Учасники конференції ухвалили: 

1. Науковій спільноті посилити увагу до вивчення гуманітарних аспектів 

результатів війни, її деромантизації, залучаючи архівні та інші документи, 

продовжити практикувати дискусії у форматах круглих столів, семінарів, 

конференцій, на сторінках періодичних видань. 

2. Тематика доповідей, склад учасників конференції свідчать, що яскраві події 

та явища історії, які сприяють формуванню політичної нації, єдності народу 

і держави, консолідації соціуму задля успішного вирішення завдань, які 

перед ним стоять, в т.ч. знакової події у розвитку української нації – Другої 

світової війни є невичерпним джерелом наукових наративів. 

3. Зазначити високий науковий рівень доповідей, виголошених протягом 

конференції, констатувати вагому частку молодих науковців серед 

доповідачів.  



4. Рекомендувати проводити конференції, тематика яких пов’язана із 

висвітленням аспектів другої світової війни один раз на рік. 

5. Опублікувати доповіді учасників науково-практичної конференції 

«Перемога над нацизмом у другій світовій війні: суспільна пам'ять, наукові 

інтерпретації, освітньо-виховні технології» у збірнику матеріалів 

конференції та збірнику наукових праць «Вісник аграрної історії». 

6. Вважати за доцільне розширювати регіональні та міжнародні зв’язки 

науковців Національного університету біоресурсів і природокористування 

України з представниками наукових та навчальних установ, які працюють 

за тематикою досліджень аспектів історії війни: гуманітарно-

психологічного, філософського, освітньо-виховного, регіонального виміру 

сприйняття, в контексті проблеми національного примирення. 

7. З метою подолання конфліктогенності у сфері історичної свідомості, з 

урахуванням плюралізму поглядів на минуле як різновиду втілення 

законного права громадян на творення й отримання суспільно значущої 

інформації, запровадити практику оприлюднення аргументованих 

офіційних оцінок найбільш значущих історичних подій на сторінках 

періодичних і друкованих видань навчально-освітніх закладів, зокрема на 

сторінках газети Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Університетський кур’єр». 


