
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Міністерство освіти і науки України 

Івано-Франківська обласна рада 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

Інститут історії України НАН України 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

Навчально-науковий інститут історії, етнології і археології Карпат 

Навчально-науковий центр дослідження історії українського національно-визвольного 

руху імені Олександра Карпенка 

Національна спілка краєзнавців України 

Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби імені Степана Бандери 

проводять 12 жовтня 2022 р. в м. Івано-Франківську 

Всеукраїнську наукову конференцію «Українська повстанська армія у боротьбі 

проти нацистського і більшовицького тоталітарних режимів», 

 присвячену 80-річчю УПА. 

 

Шановні колеги! 

У жовтні 2022 р. виповнюється 80 років з часу виникнення унікального 

феномена вітчизняної історії ХХ століття –Української повстанської армії, яка у 

своїй  героїчній боротьбі за національну державність, незалежність і соборність за 

повної відсутності будь-якої допомоги з боку зовнішнього світу спиралася лише 

на підтримку власного народу. Створення і діяльність УПА стали тією ланкою 

історичного процесу, яка забезпечила перманентність і тяглість національно-

визвольного руху українського народу, засвідчила його волю до 

самоствердження, самореалізації й військової самоорганізації для опору як 

радянському, так і німецькому тоталітарним режимам в роки Другої світової 

війни та повоєнну добу. Звитяга і жертовність УПА надихають нинішні покоління 

українців, які мужньо боронять Батьківщину у вітчизняній війні з російськими 

загарбниками. 
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Конференція покликана узагальнити історіографічні й археографічні 

здобутки вітчизняних і зарубіжних вчених  у вивченні ключових аспектів історії 

антинацистського й антирадянського резистансу в Україні у 1940-х-1950-х рр., 

творчо осмислити нові концептуальні підходи до вивчення цієї проблеми, 

пов’язані з використанням методів соціальної, культурної, усної історії, 

проведенням мікроісторичних досліджень, вивченням локального контексту, 

впровадженням антропологічного і просопографічного підходів, засад історичної 

біографістики та персоналістики, історії повсякденності. 

Напрями роботи конференції 

1. Українська повстанська армія в ретроспективі європейських і 

світових національно-визвольних рухів ХХ ст. 

2. Українська повстанська армія в роки німецько-радянської війни 

(1942-1944 рр.). 

3. Боротьба УПА проти комуністичного режиму в повоєнний період 

(1944-1950-ті рр.). 

4. Державотворча діяльність Української повстанської армії. 

5. Збройний чин УПА в Галичині. 

6. Українська повстанська армія в джерелах, історіографії, суспільному 

та духовно-культурному житті України. 

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі та співробітники 

навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти. 

За матеріалами конференції планується видання наукового збірника. 

Для участі в конференції просимо до 1 вересня 2022 р. надіслати 

електронною поштою до оргкомітету ЗАЯВКУ учасника (вкладений файл). 

Робоча мова конференції – українська. 

E-mail: mykola2010v@gmail.com – навчально-науковий центр дослідження 

історії українського національно-визвольного руху імені Олександра Карпенка 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

E-mail: koretchuk@ukr.net – Івано-Франківський обласний музей визвольної 

боротьби імені Степана Бандери. 

mailto:koretchuk@ukr.net
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Адреса оргкомітету: кафедра історії України і методики викладання історії, 

кафедра всесвітньої історії факультету історії, політології і міжнародних 

відносин, навчально-науковий центр дослідження історії українського 

національно-визвольного руху імені Олександра Карпенка Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника (вул. Шевченка, 57, 76018, 

м. Івано-Франківськ), Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби 

імені Степана Бандери(вул. М. Тарнавського, 22, 76018, м. Івано-Франківськ). 

Контактні телефони: 

095-6190855 – Райківський Ігор Ярославович – доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри історії України і методики викладання історії (член 

оргкомітету конференції); 

066-1762525 – Марущенко Олександр Володимирович – кандидат 

історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії (відповідальний секретар 

оргкомітету конференції); 

097-5716635 – Вітенко Микола Дмитрович – кандидат історичних наук, 

доцент, директор навчально-наукового центру дослідження історії українського 

національно-визвольного руху імені Олександра Карпенка (член оргкомітету 

конференції); 

050-8135186 – Коретчук Ярослав Володарович – директор Івано-

Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери 

(член оргкомітету конференції). 

Просимо до 1 вересня 2022 року  надсилати заявки (теми доповідей, 

анотації), а також інформацію про себе (прізвище, ім’я, вчений ступінь, звання, 

посада, місце роботи, адреса електронної пошти) на електронну адресу 

оргкомітету конференції. Диск і роздрук статті подавати безпосередньо на 

конференції. 

Тексти доповідей подавати в обсязі 12–15 сторінок формату А-4, 

електронний варіант статті в текстовому редакторі MS Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, інтервал 1,5; поля: ліворуч – 3 см, угорі, внизу – 2 см, праворуч – 

1,5 см. Тексту передують анотація українською та англійською мовами із 
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зазначенням ключових слів. Анотація англійською мовою починається прізвищем 

автора і назвою статті. На початку статті подається УДК, повне ім’я та прізвище 

автора, вчене звання і посада, вказується установа, в якій виконано дослідження. 

Посилання в тексті оформляються за зразком: [1, с. 5], де перше число вказує 

номер посилання в списку джерел наприкінці статті, а друге – сторінку джерела, 

звідки взято цитату. Список літератури подається в кінці тексту в алфавітному 

порядку, згідно з вимогами МОН України. 

 

З повагою, оргкомітет конференції.. 



ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 

ДОПОВІДІ (СТАТТІ): 

1.     Обсяг статті – до 15 сторінок тексту, набраного в редакторі – Word 97-

2000 (шрифт – TimesNewRoman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5; відступ 

абзацу – 1,25 см, поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см) 

2.     На другому рядку статті, після прізвища автора перед заголовком статті 

в лівому кутку подається шифр УДК (звичайним шрифтом) 

3.     На початку статті подати анотацію українською мовою (3–4 речення) та 

ключові слова. У кінці статті подати ім’я, прізвище автора, назву статті, анотацію 

та ключові слова англійською мовою. 

4.     Бібліографія подається в кінці статті в алфавітному порядку під 

заголовком: 

Джерела та література. 

Посилання в тексті оформляються за зразком: [1, с. 5], де перше число 

вказує номер посилання в списку джерел наприкінці статті, а друге – сторінку 

джерела, звідки взято цитату. Список літератури подається в кінці тексту в 

алфавітному порядку, згідно з вимогами МОН України. 
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ЗАЯВКА 

Всеукраїнська наукова конференція, 

присвячена 80-річчю від часу створення УПА 

«Українська повстанська армія в боротьбі проти німецького і більшовицького 

тоталітарних режимів» 

Прізвище, ім’я, по батькові   

Місце роботи   

Посада/статус   

Назва доповіді   

Тези доповіді (до 250 слів)   

Домашня адреса   

Поштова адреса   

E-mail 

Контактні телефони 

Факс 

  

Необхідні технічні засоби для 

читання доповіді 

  

 


