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30 жовтня 2019 р.  

проводять Міжнародну наукову конференцію 
«Національна політика комуністичного режиму СРСР в Україні 

у роки Другої світової війни.  
До 75-річчя вигнання нацистських окупантів і завершення 

окупації України комуністичним режимом» 
Для обговорення пропонується наступна тематика: 

1. Концептуальні, ідеологічні й політичні засади національної політики радянського 
комуністичного режиму в 1939-1945 рр. 

2. Національний терор як основний засіб репресивної сталінської національної 
політики щодо українського народу та інших етнічних спільнот Української РСР в 
роки Другої світової війни. 

3. Національно-визвольні рухи на українських землях в роки Другої світової війни та 
масові репресії і депортації населення України. 

4. Депортації кримськотатарського народу та представників інших етносів Криму й 
України в 1944 – на початку 1950 рр. 

5. Українсько-польські міжетнічні взаємини в період Другої світової війни як прояв та 
наслідок історичного минулого і етнонаціонального чинника національної політики 
СРСР. 

6. Ідеологічні установки та міфологеми сучасності в успадкованих від СРСР оцінках 
національної політики радянського комуністичного режиму та Другої світової війни. 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції. 

Матеріали приймаються до 30 вересня 2019 р. Збірник наукових праць учасників буде 
видано напередодні заходу. 

Просимо надсилати заявку на участь у роботі конференції на е-mail кафедри 
етнології та краєзнавства: kafetno@ukr.net 

Секретар оргкомітету – Батюк Ірина Володимирівна 
контактні телефони (044) 245-41-66; моб. тел. 097 745 56 28. 

(понеділок – п’ятниця 8.00-16.00) 
Додаток на 2-х сторінках щодо оформлення наукових повідомлень і статей додається. 

З повагою оргкомітет конференції 
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Матеріали приймаються до 30 вересня 2019 р. із врахуванням наступних вимог: 

1. Структура публікації 

Згідно з постановою ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р., статті повинні містити наступні 

елементи:  

• постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями;  

• аналіз останніх джерел (історіографія проблеми), у яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається у своїй роботі автор;  

• виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

дослідження;  

• формулювання цілей (постановка завдання);  

• виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;  

• висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку. 

2. Оформлення статті: 

2.1 Рукопис подається у електронному вигляді (USB – флеш-носій) та друкованому. Або в 

електронному варіанті (e-mail: kafetno@ukr.net). Матеріали повинні бути набрані у вигляді документа 

Word (варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). 

Назва файлу статті – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: Prizvyshche.docx). Назва 

файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: Prizvyshche_avtor.docx. Автори 

без наукового ступеня додають першу сторінку статті з візою наукового керівника «до друку» або 

витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до публікації. 

До тексту повідомлення додається сканована копія квитанції про оплату. 

2.2 Параметри сторінки: 

• формат А4, орієнтація книжкова; 

• поля – зліва 3 см; справа – 1,5 см; угорі та знизу – 2 см; 

• сторінки нумеруються зверху у правому куті. 

Текст набирається гарнітурою Times New Roman 14 кегль без переносів. Допускається виділення 

символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. При наборі тексту 

потрібно розрізняти символи дефісу й тире. Лапки подавати у такому вигляді: « ». 

Ілюстрований матеріал повинен бути чітким. Посилання на ілюстрації в тексті статті – 

обов’язкове. Екранні копії, схеми, малюнки та фотографії подаються графічними файлами форматів 

TIFF, BMP, GIF, JPG, в імені яких повинен (обов’язково) вказуватись номер малюнка в статті, 

наприклад, pict_10.tif. В тексті вказати місце розміщення ілюстрацій (фото). 

Параметри абзацу: 

• перший рядок ― відступ 1 см; 

• інтервал між рядками ― 1,5; 

• вирівнювання тексту за шириною сторінки. 

mailto:%20kafetno@ukr.net�


Обсяг публікації за вказаними вимогами: 6 – 12 сторінок тексту. 

2.3.Послідовність розміщення елементів статті:  

• УДК;  

• ім’я та прізвище автора;  

• назва статті (великими літерами по центру);  

• анотація (не менше 300 знаків з пробілами) і ключові слова (не більше 5-ти) мовою статті – 

курсивом;  

• виклад основного матеріалу статті;  

• джерела та література (нумерація позицій автоматична);  

• назва статті – великими літерами по центру, анотація і ключові слова російською та 

англійською мовами – курсивом (для статей виконаних іноземними мовами: анотація і ключові слова 

українською – обов’язково). 

Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу анотації та назви статті на 

англійську мову («машинний» переклад неприпустимий). 

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. 

Список джерел та літератури оформлюється згідно з 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). 

3. Відомості про автора: 

Окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, 

вчене звання, місце роботи (навчання), посада, робоча або домашня адреси (з індексом), мобільний 

телефон, e-mail. Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність 

викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, 

географічних назв тощо. Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друку та його 

редагування. 

Відправивши свій матеріал, обов’язково дізнайтесь за телефоном, що він надійшов до 

Оргкомітету. Внесок учасника конференції становить 200 грн. (крім докторів наук), кошти просимо 

надсилати на рахунок картки «ПриватБанку» 4149 4996 4268 3963. Отримувач – Батюк Ірина 

Володимирівна. 


