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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо вас до участі в Міжнародній науковій конференції, 
присвяченій 70-річчю визволення України від гітлерівських окупантів у роки 
Другої світової війни 

 
 

«БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНУ В 1943-1944 РОКАХ: ВЛАДА, ЗБРОЙНІ 
СИЛИ, СУСПІЛЬСТВО», 

 
яка відбудеться 24 жовтня 2014 р. у м. Києві 

 

Теми для обговорення: 

- Міжнародна політика та українське питання; 
- бойові дії;  
- нацистський окупаційний режим; 
- радянський рух Опору  
- націоналістичне підпілля 
- суспільно-політичні процеси на визволеній території; 
- соціально-економічні проблеми; 

- історіографія, методологія та джерела історії України  періоду Другої 
світової війни 

- проблеми історичної пам'яті. 
У ході дискусії передбачається обговорення низки актуальних питань, 

пов’язаних із визволенням території України від нацистських загарбників. 
Особлива увага буде приділена основним стратегічним битвам, проведеним на 
території України, людським та матеріальним втратам, особливостям 
відновлення промисловості та сільського господарства на визволених 
територіях України та налагодженню мирного життя, реевакуації освітніх, 
культурних, наукових установ. Окремим важливим аспектом обговорення 
постає проблема комеморативних практик. 

Усіх зацікавлених просимо надіслати заявки для участі в роботі 
конференції з зазначенням відомостей про автора (прізвище, ім’я та по-
батькові, науковий ступінь, місце роботи, посада, коло наукових інтересів), 
контактної інформації (адреса електронної пошти та телефон), теми виступу. 
Зразок заявки додається.  



Кінцевий термін подання заявок – 1 травня 2014 р. Оргкомітет залишає 
за собою право відбору матеріалів для публікації.  

Запрошених учасників до 20 травня 2014 р. просимо надіслати до 
Оргкомітету статті згідно з вимогами до оформлення фахових видань (обсягом 
до 12 тис. знаків). Надіслані матеріали передбачається опублікувати.  

Проїзд та харчування за рахунок учасників.  
 
Заявку та тексти доповідей просимо надсилати не пізніше зазначених 

термінів на Е-mаіl: ukr2ww@mail.ru (Тетяна Заболотна і Тетяна 
Пастушенко) 

 
Міжнародна наукова конференція, присвячена 70-річчю визволення 

України від гітлерівських окупантів у роки Другої світової війни відбудеться у 
приміщенні Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років» (вул. Лаврська, 24). 

 
Початок роботи о 10-й год., реєстрація з 9-ї год. 
Адреса Оргкомітету: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, Інститут 

історії України НАН України; тел. (044) 279-60-97 (відділ історії України 
періоду Другої світової війни).  

 

mailto:ukr2ww@mail.ru


ЗАЯВКА 
на участь у роботі Всеукраїнського круглого столу 

«БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНУ В 1943-1944 РОКАХ: ВЛАДА, ЗБРОЙНІ 
СИЛИ, СУСПІЛЬСТВО», 

 
Прізвище ___________________________________________________________ 

Ім’я та по батькові  __________________________________________________ 

Місце роботи ________________________________________________________ 

Посада______________________________________________________________ 

Науковий ступінь  ___________________________________________________ 

Вчене звання ________________________________________________________ 

Коло наукових інтересів______________________________________________ 

Адреса  _____________________________________________________________ 

Телефон ____________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________ 

Назва виступу_______________________________________________________ 

 

 



Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику  
 

1. До друку приймаються статті виключно за умови їх відповідності 
вимогам ВАК України до структури наукової статті. Наукові статті 
повинні містити такі необхідні елементи: 

- постановка проблеми у загальному вигляді та 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; 
- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. 
2. Стаття подається українською або іншими мовами у електронному 

варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for 
Windows і збережений у форматі *.rtf., на диску чи електронною поштою. Назва 
файлу повинна складатися з прізвища автора (якщо авторів декілька – прізвища 
перших двох), російськими літерами. Наприклад, файл зі статтею Іванова П.П., 
Петрова І.І, повинен називатися «иванов-сидоров.rtf».  

3. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються 
рецензією доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання 
кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з 
протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою; 

4. Текст статті має супроводжуватись шифром УДК і трьома 
анотаціями (українською, російською, англійською на початку статті). Всі 
анотації повинні містити: 

– прізвище, ініціали автора;  
– назву статті;  
– текст анотації (до 50 слів); 
– перелік ключових слів.  
Матеріал в анотації викладають стисло й точно з використанням 

синтаксичних конструкцій, притаманних мові ділових документів, уникаючи 
складних граматичних зворотів. Необхідно вживати стандартизовану 
термінологію, а не маловідомі терміни і символи.  

5. Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New 
Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці 
оформляються згідно з ДСТУ. Щодо символів. В тексті необхідно 
використовувати лише лапки такого зразку: «», дефіс – це коротке тире «–». Не 
потрібно ставити зайві пробіли.  

6. Посилання! Текст набирається без переносів слів. Абзаційні відступи 
форматуються в матеріалі, а не використанням пробілів і табулятора. Таблиці 
розміщуються в текстовому файлі. Посилання порядкові (1, 2, 3...), вони 
виконуються через меню «Вставка» «ссылка» автоматично (!) в кінці тексту. 



 
 
 

Розташування структурних елементів статті 
  
 УДК                                                                                                

Прізвище І.Б. 
(місто) 

 НАЗВА СТАТТІ 
Анотація українською з переліком ключових слів 
 
Текст статті і посилання  
 
Зразок посилань 
1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДAВО 
України). – Ф. 4620, оп. 3, спр. 239, арк. 37. 
2 Державний архів Київської області (далі –ДАКО). – Ф. Р-2466, оп. 1, спр. 1, арк. 6. 
3 Там само. – Ф. Р-2412, оп.2, спр. 165, арк. 6, 8. 
4 Верба Ігор. О.П.Оглоблин: штрихи до портрета // Київська старовина. – 1994. – Листопад–
грудень. – № 6 (309). – С. 83. 
5 Єржабкова Б. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті «Україна» (1941–
1944) у світлі німецьких документів. – К., 2008. – С. 98–99. 
6 Єржабкова Б. Назв. праця. – С 102 
 
 
ПІБ, назва статті, анотація російською з переліком ключових слів 
ПІБ, назва статті, анотація англійською з переліком ключових слів 
 

8. Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із 
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (повністю); наукового ступеня, звання, 
посади, місця роботи; поштового індексу, домашньої адреси і телефонів, адреси 
електронної пошти.  

9. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ 
несуть автори матеріалів. Редакція матеріали не рецензує і не повертає. У 
статтю можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора. 
Редакційна колегія залишає за собою право відхилити неякісні матеріали без 
пояснення причин. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань 
авторів. 
 

 
 
ОРГКОМІТЕТ 


