
ЗАЯВКА 

на участь у роботі  

Всеукраїнської наукової конференції 

“Великий терор і масові репресії в Україні  

(1920-1950 рр. ХХ ст.)” 

 

Прізвище ____________________________________ 

Ім'я _________________________________________  

Побатькові __________________________________  

Науковий ступінь ____________________________  

Вчене звання ________________________________  

Посада ______________________________________  

Організація __________________________________  

Контактний телефон (мобільний) ______________  

Е-mail _______________________________________  

Форма участі у конференції: 

Подання тез доповідей ________________________  

Участь без доповіді ___________________________  

Участь з доповіддю  __________________________  

Секція ______________________________________  

Дата прибуття до Національної академії 

(зазначити вид транспорту) ___________________  

Дата відбуття  

(зазначити вид транспорту) ___________________  

Потребує розміщення 

в Національній академії ______________________  

 

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 
79012, Україна, м. Львів-12, вул. Героїв Майдану, 32 

Національна академія сухопутних військ  

імені гетьмана Петра Сагайдачного,  

кафедра гуманітарних наук. 

Реквізити для зв'язку: 

е-mail: <nov@asv.gov.ua> 

тел.: (032) 258-44-76 

факс:(032) 238-65-34 

моб. тел.: +38-093-232-19-42 (Носова Анна Сергіївна) 

 

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Розміщення та проживання учасників 

конференції в Національній академії забезпечується 

за окрему плату за наявності вільних місць. 

2. Харчування за власний рахунок. 

3. Проїзд до Національної академії: 

- від залізничного вокзалу – трамваєм № 9 до 

зупинки “Вул. Нечуя-Левицького”; 

- від аеропорту ім. Д. Галицького– автобусним 

маршрутом № 48 до зупинки “Вул. Академіка 

Сахарова”; 

- від автовокзалу – тролейбусом № 5, автобусним 

маршрутом № 3А до зупинки “Національна академія 

сухопутних військ”. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК  

ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО 

 

 

 

 
 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

“Великий терор і масові репресії в Україні  

(1920-1950 рр. ХХ ст.)” 

 

8 червня 2018 року 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ–2018 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській 

науковій конференції “Великий терор і масові 
репресії в Україні (1920-1950 рр. ХХ ст.)”, яка 
відбудеться 8 червня 2018 року в Національній 
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного. 

 
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Актуалізувати дослідження злочинів радянської 
влади проти українців та інших народів, які 
населяють Україну. Поглибити дослідження усіх 
проявів руху опору сталінському режимові 

 
ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Політичні репресії 1920-1950 рр. 
2. Голодомори як засіб сталінського терору. 
3. Великий терор і політичні репресії в 

національній пам’яті. 
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
У збірник тез доповідей будуть включені 

матеріали, які надійшли до оргкомітету не пізніше 
11 травня 2018 року. На адресу оргкомітету 
надсилаються: 

1. Заявка на участь у конференції. 
2. Тези доповіді, оформлені згідно з вимогами та 

зразком: 
- друкований варіант, підписаний автором; 
- електронний варіант (е-mail, CD, DVD). 
 

 
Реєстрація учасників конференції  

відбудеться в ауд. 136  
8 червня 2018 року 

з 08:30 до 09:00 
 

 

МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ 
Робочими мовами на конференції будуть: 

українська, англійська (перекладачі не передбачені). 
 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Тези доповідей будуть опубліковані окремою 

брошурою в електронному варіанті. 
Доповіді учасників, оформлені у вигляді 

наукових статей, можуть бути опубліковані у 
фаховому збірнику “Військово-науковий вісник” 
Національної академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного. Вимоги до 
оформлення наукової статті розміщені на сайті 
www.asv.gov.ua (розділ “Наука”). 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

1. Тези доповідей приймаються в одному 
примірнику, підписаному автором (із зазначенням 
прізвища, імені та по батькові), лише у повному 
комплекті необхідних документів, який не 
повертається. 

2. За якість поданого матеріалу та академічну 
доброчесність відповідальність несуть автори. 
Оргкомітет залишає за собою право відхилити 
публікації, які не відповідають тематиці та вимогам 
конференції щодо їх оформлення.  

3. Тези доповіді повинні бути загальним обсягом 
5-6 тис. знаків та набрані у редакторі Microsoft Word 
шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, без 
виставлення переносів, стиль – normal (звичайний), 
інтервал між рядками – одинарний. Назва файлу з 
доповіддю має відповідати прізвищу першого автора 
латиницею, наприклад, Іvanov.dос. 

4. Формат сторінки–А4. 
5. Параметри сторінки: 
- розмір полів: ліве – 3,0 см, праве – 2,0 см, 

верхнє – 2,0 см, нижнє –2,5 см; 
- сторінки без нумерації. 
6. У правому верхньому куті (шрифт звичайний, 

без нахилу та підкреслювань): 
- прізвище та ініціали авторів; 
- науковий ступінь і вчене звання; 
- назва організації. 
7. Назва доповіді друкується великими літерами, 

шрифт жирний, без нахилу та підкреслювань, по 
центру аркуша, без переносів, відокремлюється від 
тексту одним вільним рядком зверху та знизу. 

8. Список літератури не додається. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 

Харук А.І., д.т.н., професор 
НАСВ 

 
ВИСВІТЛЕННЯ УЧАСТІ ПОВІТРЯНИХ СИЛ 

УКРАЇНИ В АТО НА СТОРІНКАХ ПОЛЬСЬКОЇ 
ФАХОВОЇ ПЕРІОДИКИ 

 
Текст тез доповіді. 

 
Тези доповіді, оформлені з порушенням 

вимог або надіслані із запізненням, 
опубліковані не будуть. 

 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

8 червня 2018 року: 
 
08.30 – 09.00 – реєстрація учасників  

09.00 – 11.00 – пленарне засідання  

11.00 – 11.30 – колективне фотографування,  

кава-брейк 

11.30 – 13.00 – засідання 1 і 2 секцій 

13.00 – 14.30 – обідня перерва 

14.30 – 16.00 – засідання 3 секції 

16.00 – 16.45 – заключне засідання 

17.00 – екскурсія в Національний музей-меморіал 

“Тюрма на Лонцького” 

 

 

http://www.asv.gov.ua/

