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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні Колеги! 
 

У червні 2021 року виповнюється 80 літ від початку воєнних дій 

нацистської Німеччини на території України. В історії Другої світової 

війни в усіх народів залишилося ще чимало недослідженого. 
 

Запрошуємо Вас взяти участь  

у Міжнародній науковій конференції  
 

«УКРАЇНЦІ - ЖЕРТВИ НІМЕЦЬКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙНИХ 

ТАБОРІВ. ОСТАРБАЙТЕРИ. ДІТИ ВІЙНИ» 
 

 яка відбудеться 14 травня 2021 року  

у Білоцерківському національному аграрному університеті. 

 

 

                                                                                             

Мюнхен-Біла Церква,  01 березня 2021 р. 
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Планується робота за такими напрямками: 
 

1. Перші нацистські табори в Німеччині та їх призначення. 

2. Україна в роки Другої Світової війни: концтабори (КТ), тюрми та 

ґестапо на окупованій території України (1941-1944). 

3. Концентраційні  табори в роки Другої Світової війни в інших країнах 

(КТ). 

4. Відомості українських інституцій та громадських організацій у 

дослідженні КТ, де перебували українці. Архівні документи. 

5. Жінки-невільниці та діти-в’язні в КТ. 

6. Експерименти нацистів у КТ над людьми. 

7. Остарбайтери-українці в Німеччині: умови їх життя та праці. 

8. Церква та її служителі в умовах КТ. 

9.  Спомини українців у своїх книгах та очевидців-свідків на суді над 

нацистами. 

10. Доля українців, які отримали статус «дитина війни». Неповнолітні 

українці-учасники війни. 

11.  Матеріали виставки «Світ пам’ятає – ми визнаємо»: книги, журнали, 

наукові збірники, копії архівних матеріалів, малюнки тощо.  

Робочі мови конференції: українська, німецька, англійська.  

Форми участі: очна, заочна, онлайн (в разі продовження карантину).  

 

Для участі в науковому зібранні та складання програми конференції 

просимо надіслати електронну заявку. Зареєструватися можна за посиланням: 

https://conferences.btsau.edu.ua/node/39. 

Просимо надсилати Ваші матеріали доповідей, статті на адресу організаторів 

конференції: olantarpan@ukr.net  до 20 квітня  2021 р. 

 

Публікація матеріалів. Статті, доповіді будуть опубліковані у ХІІІ-му 

науковому збірнику «Німецько-українського наукового Об’єднання імені 

Ю. Бойка-Блохина». Публікація платна, плата за сторінку буде залежати від 

кількості учасників та обсягу поданого матеріалу. (При укладанні матеріалів у 

ХІІ-му науковому Збірнику «Німецько-українського наукового Об’єднання імені 

Ю. Бойка-Блохина» автори платили по 107 грн. за статтю). 

Відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 

«Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» 

(Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі 

обов’язкові елементи: «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичним завданнями; аналіз останніх досліджень і 

публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 

автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка 

завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок у даному напрямку». 



 

 

 

Учасник конференції повинен мати: 

– роздруковану статтю (вичитану);  

– тези німецькою мовою (обсяг 1,5-2 сторінки; для німців), які при Вашому 

бажанні будуть опубліковані;  

– за бажанням можна підготувати відео доповідь виступу (якщо доведеться 

проводити конференцію в онлайн форматі). 

 

Вимоги до оформлення статті у Збірнику 

Текст статті (обсяг – від 15-20 тис. друкованих знаків (8-12 сторінок) у 

редакторі Microsoft Word 97–2003 (формат тексту *doc) шрифтом Times New 

Roman; інтервал – 1,5; кегль – 14; поля: ліве – 3cм, праве – 1см, верхнє і нижнє – 

2 см, абзацний відступ 1,25 см. 

У першому рядку в лівому куті – шифр УДК; у правому – ім’я і прізвище 

автора, під ними – дані про автора: науковий ступінь і назва установи 

(напівжирним, інтервал одинарний). Через рядок друкується назва статті 

(відцентрована, великими напівжирними літерами). 

Через один рядок – анотація українською мовою. На наступному рядку з 

абзацу – ключові слова (курсивом). 

Через один рядок – прізвище з ініціалом імені, назва статті (великими 

буквами), анотація, ключові слова (4-6 слів) німецькою чи англійською  мовами. 

Нижче – основний текст статті. Ілюстративний матеріал друкується 

курсивом. 

Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра – номер 

джерела в загальному списку літератури, друга – цитована сторінка. 

Слово Література друкується напівжирними літерами через рядок після 

основного тексту з абзацу. Список літератури просимо подати загальним списком 

у кінці статті згідно з вимогами ДСТУ 2015. 

У тексті розрізняти тире (–) і дефіс (-); використовувати французькі лапки 

(«…»). За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори. 

 

Проїзд, проживання – за рахунок учасників конференції.  

Запрошення на конференцію можна отримати від БНАУ за зверненням в 

оргкомітет конференції. 

 

З повагою  
 

Дарина Дмитрівна Блохин, Президент НУНО (Мюнхен, ФРН); 

Ольга Дмитрівна Будугай, доцент кафедри мовної підготовки БНАУ (Біла 

Церква, Україна;  моб. т. +38(096) – 702-47-68); 

Олена Володимирівна Поліщук, старший лаборант музею БНАУ. 
 

 

АДРЕСА: Білоцерківський національний аграрний університет, пл. Соборна, 8/1, м. Біла 

Церква, Київська обл., Україна, 09117. 

 


