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Запрошують до участі 

у Міжнародній науковій конференції 

 

«ТРЕТІЙ ШЛЯХ: ВИЗВОЛЬНІ РУХИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ МІЖ 
НАЦИСТСЬКИМ ТА КОМУНІСТИЧНИМ РЕЖИМАМИ 

(ДО 75-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ)» 

  

Конференція проходитиме 12 – 13 жовтня 2017 року у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка 

Проблематика конференції: 

• Ідеології визвольних рухів як альтернативи нацизму і комунізму; 
• Політичні стратегії у діяльності визвольних рухів Центральної і Східної Європи середини 

ХХ століття; 
• Організація, забезпечення та бойові дії збройних структур визвольних рухів; 
• Гендерна і соціальна структура підпілля, повсякденні практики виживання та діяльності; 
• Визвольні рухи, воєнні злочини і Голокост; 
• Спільне і відмінне у визвольних рухах різних народів Центральної і Східної Європи; 
• Визвольні рухи середини ХХ століття у сучасних політиках пам’яті; 

Робочі мови конференції: українська і англійська 

Заявки до участі в конференції приймаються до 30 квітня 2017 року. 

У заявці просимо вказати: прізвище, ім’я, місце роботи, посаду, науковий ступінь, вчене звання, 
тему та анотацію запланованої доповіді. 

Тексти доповідей просимо надсилати до 20 вересня 2017 року. 



Заявки та доповіді просимо надсилати в електронній формі на адресу: tpshenychnyy@gmail.com 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, що не відповідають проблематиці 
конференції.  

Оргкомітет забезпечує проживання та харчування учасників конференції. 

Проїзд учасників конференції коштом відряджуючої сторони. 

Вимоги до оформлення текстів доповідей: 

1. Наукова доповідь повинна містити такі необхідні елементи: 

• постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями; 

• історіографію питання, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; 

• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується доповідь; 
- формулювання мети доповіді (постановка завдання); 

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

• висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

2. Комп'ютерний набір тексту слід здійснювати за такими параметрами: 

• Мова публікації – українська або англійська. 
• Шрифт – Arial l, розмір 9. 
• Інтервал між рядками – одинарний. 
• Перед і після назви статті та кожного її розділу має бути пропуск в один рядок. 
• Відступ першого рядка кожного абзацу має дорівнювати 0,5 см. 

Параметри сторінки:  

Формат – А4; верхнє поле – 2,54 см; нижнє поле – 2 см; ліве і праве поля – 1,8 см; «переплет» – 
0 см; відступ від краю до верхнього і нижнього колонтитулів – 1,7 см. 

3. Загальний обсяг тексту не більше 1 у.д.а. 

4. Матеріали тексту доповіді подавати в такій послідовності: 

• Індекс УДК (Arial, 8 pt, Bold, вирівнювання по лівому краю). 
• Перший ініціал, прізвище, учений ступінь, вчене звання (якщо є) або посада (за 

відсутності вченого ступеня) кожного співавтора; 
• Наступним рядком – місце роботи або навчання (Arial, 8 pt, Bold, вирівнювання по 

правому краю). 
• Назва доповіді, обсягом 5 – 9 слів, що відповідає змісту доповіді, конкретна, без 

словосполучень на зразок «Дослідження питань...», «Деякі питання...», «Проблеми...», 
«Шляхи...» тощо (Arial Black, 10pt, великі літери, вирівнювання по центру). 

• Анотація і ключові слова українською та англійською мовою (Arial, 8 pt, Bold курсив). 
Анотація, обсягом 50 – 110 слів, має відповідати змісту та структурі доповіді. В анотації 



не допускається скорочення і абревіатури крім загальновживаних. Кількість ключових 
слів – від 5 до 7. 

• Основний текст доповіді (із таблицями та рисунками). 
• Список використаних джерел (Arial, 7 pt, звичайний), оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 

7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання». 

• Транслітерований латинкою список використаних джерел (References). Список 
оформляється згідно з правилами Британського Гарвардського Стандарту (Harvard-British 
Standard). Транслітерацію можна зробити за допомогою «Google перекладач» або сайту 
http://ua.translit.cc/. 

• Прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи/навчання, назва статті, 
анотація і ключові слова англійською мовою (прізвище, науковий ступінь, вчене звання 
та місце роботи автора статті вирівнюються тут по лівому краю). 

 

Додаткову інформацію про конференцію можна отримати: 

Український інститут національної пам’яті, тел. 044 281-08-90 (Вікторія Яременко); 

Історичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка, тел.: 097 709-69-32 (Тарас Пшеничний) 

Центр досліджень визвольного руху, тел. 063 724-45-21 (Ігор Бігун) 

 

http://ua.translit.cc/�

