
                                                                                                                  

              
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ 

 

Шановні колеги! 

 

ПОВІДОМЛЯЄМО ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

«Голокост в Україні: академічний, комеморіальний та освітній аспект», 

присвяченої 80-тим роковинам від дня трагедії Бабиного Яру 

 

Конференція відбудеться 28 вересня 2021 р. 

Місце проведення конференції: Україна, 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29. 

Форма проведения конференции: очна/онлайн (в залежності від 

епідемшологічної ситуації). 

 

Основні напрямки роботи конференції: 

 Проблеми історіографії та джерелознавства теми Голокосту 

 Голокост на теренах України 

 Історична пам'ять про Голокост 

 Конструювання історичної пам’яті про Голокост в освітніх закладах України 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ НАГОЛОШУЄ 

 

До участі у Всеукраїнській конференції запрошуються науковці, викладачі, 

аспіранти, студенти, учні старших класів, співробітники краєзнавчих музеїв, архівісти.  

Робочі мови конференції – українська та англійська. 

Програмою конференції передбачено урочисте відкриття конференції, 

проведення пленарного засідання, перерва на каву та робота в секціях. 

За результатами роботи конференції будуть видані тези доповідей. 

Щоб стати учасником конференції необхідно відправити не пізніше 15 травня 

2021 року на email: olia.goncharova2016@gmail.com або kaf-ukraine-

history@hnpu.edu.ua окремими файлами в одному листі текст доповіді та заявку на 

участь у конференції (форма додається). Назва файлу має містити прізвище першого 

автора та тип документу. Наприклад: Головко_тези; Головко_заявка. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ 

 

Публікація подається до Оргкомітету конференції у форматі Microsoft Word 

(*.doc, *.docx). 

Матеріали, що подаються до друку, повинні містити такі обов’язкові елементи: 

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

практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання даної проблеми і на яких ґрунтується автор, виділення 

невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 

публікація; формулювання цілей публікації (постановка завдання); виклад основного 

матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 

висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 

Обсяг тез повинен становити 4-7 сторінок формату А 4, шрифт Times New 

Roman, без переносів. 

Відстань між рядками – півтора інтервали комп’ютерного стандарту, кегль 14; 

береги: верхнє, нижнє, ліворуч та праворуч – 20 мм, абзацний відступ – 12,5 мм. 

Середня кількість знаків у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 30. 

Сторінки не нумеруються. 

Перед назвою матеріалів необхідно подати короткі відомості про її автора 

(прізвище, ім’я та по батькові, учений ступінь, учене звання, посада, місце роботи або 

навчання). 

Назва друкується ВЕЛИКИМИ літерами жирним шрифтом. 

Через рядок основний текст тез. 

Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, c. 80], 

де 5 – номер джерела за списком літератури, 80 – сторінка. Посилання на декілька 

наукових видань одночасно подаються так: [4, с. 63; 6; 8, с. 95–97]. 

Бібліографічні посилання подаються після слова “Література” в алфавітному 

порядку відповідно до загальноприйнятих вимог щодо бібліографічного опису 

наукової літератури згідно ДСТУ 8302:2015. 

Матеріали, виконані з порушенням викладених вимог, Оргкомітетом 

конференції не розглядатимуться. 

Додаткову інформацію щодо оформлення публікації та умов участі в 

конференції Ви можете отримати за телефоном: (057) 700-48-01, 097 – 28 – 16 – 833, 

050 – 67 – 88 – 490 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

ЗАЯВКА 

на участь у конференції «Голокост в Україні: академічний, комеморіальний та 

освітній аспект», 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Посада  

Місце роботи/навчання  

Учене звання, учена ступінь  

Назва доповіді  

Електронна адреса  

Телефон  

Участь у конференції (очна/заочно)  
 

 

Зразок оформлення тез 
 

Дьякова О.В., канд. іст. наук, доц.,  

доцент кафедри історії України  

Харківського національного університету імені Г.С.Сковороди 

 

ВШАНУВАННЯ ЖЕРТВ БАБИНОГО ЯРУ 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

ЛІТЕРАТУРА 

1.  

2.  

3.  

 


