
РЕЗОЛЮЦІЯ 
І Всеукраїнської науково-практичної конференції  

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

наукові інтерпретації, освітньо-виховні технології» 

 

Відзначаючи важливість напрацювань конференції щодо питань Другої світової 

війни в суспільній свідомості, національній пам’яті українського народу, враховуючи, 

що сучасне сприйняття та історична пам’ять про неї в українському суспільстві не є 

чимось всезагальним, спільним і усталеним та відповідно до визначених напрямів, 

учасники конференції вважають за необхідне: 

 

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». 
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