
 

 

 

 

 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА 

КП «ЦЕНТР ІСТОРІЇ ВІННИЦІ» 

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ  

ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКОГО 

ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ 

 

Запрошують взяти участь у 
 

І Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених 

 

«ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА: ІСТОРІЯ ТА ПАМ’ЯТЬ»,  

яка відбудеться 29 жовтня 2021 р.    

 

Мета конференції – обговорення актуальних питань історії Другої 

світової війни, визначення особливостей пам’яті про війну та перспектив 

нових досліджень.   
 

Тематичні напрямки роботи конференції:  

1. Військово-політична історія 

2. Міжнародні відносини та дипломатія 

3. Студії Голокосту 

4. Соціально-антропологічна історія   

5. Культура і війна 

6. Історіографічні та джерелознавчі студії 

7. Філософія війни 

8. Контраверсії пам’яті 

 

Для участі у конференції необхідно до 26 червня 2021 року надіслати 

відомості про автора та тези доповідей на електронну адресу 

rememberingwar@gmail.com 

 

Форма участі в конференції: очна / заочна (дистанційна) у випадку 

продовження карантинних обмежень. 

mailto:rememberingwar@gmail.com


 

За підсумками конференції буде видано збірник матеріалів. 

 

Оргвнесок відсутній. Витрати за публікацію збірника матеріалів конференції 

бере на себе приймаюча сторона. 

Витрати на дорогу та розміщення у Вінниці за рахунок учасників.   

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

- обсяг 3-4 сторінки;  

- шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,0; поля – по 

2 см, абзац – 1,25 см.; 

- тези мають містити наступні елементи: ПІБ; заголовок; заклад, де 

навчається або працює автор, текст без малюнків, таблиць; 

- список джерел та літератури подається наприкінці тексту в алфавітному 

порядку. Бібліографічний опис здійснюється згідно з Національним 

стандартом «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015». 

- посилання на джерела та літературу в тексті слід подавати у квадратних 

дужках – [6, с. 34; 5, арк.56], де перше  число  означає  їхній  порядковий  

номер  у  прикінцевому  списку,  друге  –  номер сторінки (аркуша). 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА 

 

Прізвище, ім’я, по батькові автора  

Назва секції  

Назва доповіді  

Місце роботи, посада  

Науковий ступінь і вчене звання (за 

наявності) 

 

Повна назва вищого навчального 

закладу, факультет і курс навчання 

(для студентів та аспірантів) 

 

Контактний телефон  

Електронна адреса  

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Симеренко Валентина   

 

ПАМ’ЯТЬ ПРО ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ В СУЧАСНІЙ НІМЕЧЧИНІ 

 

Текст тез 

 

Список джерел та літератури 

 

1. Боляновський А. Правовий статус військовослужбовців іноземних 

військових формувань у Збройних силах Німеччини у 1941– 1945 рр. 

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки 

РДГУ. Збірник наукових праць (Рівне). 2006. Вип. 8. С. 136–147. 

2. Історичне джерелознавство : Підручник / Авт. : Я. С. Калакура, І. Н. 

Войцехівська, С. Ф. Павленко, Б. І. Корольов, М. Г. Палієнко; Гол. ред. С. 

В. Головко. Київ : Либідь, 2002. 488 с. 

3. ЦДАВО України. Ф.3206. Оп. 2 Спр.69. 50 арк. 
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Електроннa адреса оргкомітету: rememberingwar@gmail.com 
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