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Cel konferencji: 
wspieranie współpracy w dziedzinie edukacji i nauki, nawiązywanie i 
wzmocnienie kontaktów społecznych i politycznych, naukowych i edukacyjnych 
oraz informacyjnych na poziomie krajowym i międzynarodowym; kształtowanie 
kultury dialogu międzynarodowego oraz kompleksowej dyskusji publicznej o 
stosunkach międzynarodowych; nawiązywanie i wzmocnienie kontaktów między 
przedstawicielami opinii naukowej, edukacyjnej i publicznej; wzajemne 
wzbogacenie duchowe i wymiana najlepszych praktyk we wszystkich dziedzinach 
życia. 

 

Informacja ogólna: 
 Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy badaczy, naukowców, 

doktorantów, studentów, pracowników instytucji edukacyjnych, instytucji 
badawczych, bibliotek, archiwów, muzeów, działaczy społecznych, 
praktykujących specjalistów z Ukrainy, Polski i innych krajów. 

 Po konferencji wszyscy uczestnicy otrzymają Tom pokonferencyjny. 
 

Obszary badawcze: 
- Stosunki Ukraina-Polska w retrospektywie historycznej.  
- Strategiczne priorytety rozwoju partnerstwa w zakresie integracji europejskiej.  
- Procesy państwotwórcze XX wieku: specyfika demokracji w kontekście zmian 
politycznych. 
- Doświadczenia i perspektywy współdziałania organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń narodowych i kulturowych, kościołów w zachowaniu tradycyjnych 
europejskich wartości duchowych i kulturowych.  
- Edukacja i dialog międzykulturowy jako droga do polityki pojednania i 
"przezwyciężania przeszłości". 

- Polska w Unii Europejskiej: doświadczenie dla Ukrainy.  
- Ukraińsko-polska współpraca gospodarcza. 
- Polsko-ukraińskie stosunki handlowe. 

 

Języki konferencji: język ukraiński, polski, rosyjski, angielski, niemiecki, 
francuski. 
 

Wymagania dotyczące abstraktów: 
 Abstrakt – do 3 stron w formacie A4, orientacja pionowa. 



 Marginesy: górny, dolny, prawy i lewy – 20 mm; czcionka – Times New 
Roman, rozmiar – 14; odstęp między wierszami – 1,5; wcięcia akapitowe – 
1,25 cm; tekst wycentrowany. 

 Po prawej stronie – nazwisko i imię autora, stopień naukowy, tytuł naukowy, 
afiliacja akademicka. Czcionka Times New Roman, rozmiar 14. 

 Tytuł referatu poprzedzony jedną pustą linią, wyśrodkowany (wielkimi 
literami, bez kropki na końcu): czcionka Times New Roman, rozmiar 14, 
pogrubienie. 

 Literatura – do 5 źródeł. 
 
Wzór abstraktu: 

Iwanenko Taras Petrowycz, 
doktor nauk humanistycznych 
w zakresie historii, docent, 
Narodowy Uniwersytet 
Przyrodniczy w Kijowie  
(Kijów, Ukraina) 

 
HISTORYCZNE ASPEKTY ROZWOJU STOSUNKÓW UKRAIŃSKO-POLSKICH 

  W SFERZE POLITYCZNEJ I SFERZE GOSPODARCZEJ 
 
Tekst…[2, s. 23-25] 

 
Literatura: 

1. Україна - Польща: наукові студії сусідів-партнерів. Вип. 3 / ред.: І. 
Добрянський; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка, Кіровогр. ін-т регіон. 
упр. та економіки, Балт. гуманіст. вища шк. в Кошаліні. - Кіровоград : Імекс 
ЛТД; Кошалін, 2004. – 125 с. 
 
Abstrakty zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. 
Artykuły naukowe – (od 8 do 12 stron) zostaną opublikowane w Zeszytach 
Naukowych Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie.  

 
Procedura składania materiałów: 

Aby wziąć udział w konferencji, należy przesłać do dnia 1 marca 2017 r. 
(włącznie) na adres elektroniczny komitetu organizacyjnego 
konf_ist_pol@ukr.net  następujące dokumenty: 

a) formularz zgłoszeniowy (Ivanenko_zajavka.doc);  
b) abstrakt referatu (Ivanenko_tezy.doc); 
c) skanowane (sfotografowane) potwierdzenie opłaty konferencyjnej 
(Ivanenko_kvitancia.doc.). 
 

 
Opłata konferencyjna obejmuje koszty publikacji programu i tomu 
pokonferencyjnego i wynosi 150 UAH. 
 
Doktorzy habilitowani, biorący udział w konferencji, są zwolnieni z opłaty 
konferencyjnej. 
 
Wpłaty prosimy dokonać na poniższe konto:  
Bank odbiorcy: Privatbank  



Numer rachunku bankowego odbiorcy: 29244825509100 
OKPO: 14360570 
Numer rozliczeniowy (MFO) banku odbiorcy: 305299 
Nazwisko i imię: Vasylkivskyi Illia Pavlovych 
Tytuł przelewu: doładowanie konta bankowego 5168757313045298  
 
Zapewniamy pomoc w zakwaterowaniu w hotelach Kijowa na życzenie 
uczestników. Zakwaterowanie i wyżywienie na koszt uczestników. 
 

Formularz zgłoszeniowy: 
1. Nazwisko i imię. 
2. Pełna nazwa uczelni, gdzie pracuje/studiuje uczestnik, stanowisko, stopień 
naukowy, tytuł naukowy. 
3. Tytuł referatu. 
4. Telefon kontaktowy. 
5. E-mail. Adres do korespondencji. 
6. Czy zamierza Pan/Pani osobiście uczestniczyć w konferencji? (Tak albo nie).  
7. Czy chce Pan/Pani opublikować abstrakt referatu? (Tak albo nie). 
8. Czy potrzebuje Pan/Pani oficjalnego zaproszenia osobistego? (Tak albo nie). 
 

Wstępny program konferencji: 
16 marca 17 marca 

09.00–10.00 Rejestracja 
uczestników 

10.00–
12.00 

Obrady plenarne. 
Podsumowanie konferencji 

10.00–10.30  Otwarcie konferencji 12.00-17.00 Wycieczka po Kijowie 
10.30–13.00 Obrady plenarne 18.00 Odjazd uczestników konferencji 
13.00–14.30  Przerwa  
14.30–16.30 Obrady w sekcjach  

 
Kontakt: 
Ukraina, 03041, Kijów,  
ul. Generala Rodymtseva, 19, bud. №1, s. 56, Wydział humanistyczno-pedagogiczny, 
katedra historii i politologii  
Tel.: 044-527-81-16 
ul. Geroiv Oborony, 11, bud. №10, s. 316, Wydział zarządzania rolniczego, katedra 
zarządzania przemysłowego i inwestycyjnego  
Tel.: 044-527-80-81   
 
Telefon komórkowy: +380-50-500-57-29 – Oksana Nastas  
 
Telefon komórkowy:  +380-97-083-81-18 – Ołena Kropywko  
 
E-mail: konf_ist_pol@ukr.net  


