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В СИСТЕМІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ КООРДИНАТ» 
 

м. Київ, 14-15 травня 2020 р. 
 

Мета інтернет-конференції: 

сприяти розвиткові співробітництва у галузі освіти і науки, налагоджувати та 
розширювати всебічні суспільно-політичні, науково-освітні, інформаційні 

зв’язки і взаємодії на національному та міжнародному рівнях; формувати 
культуру міжнародного спілкування, всебічного суспільного обговорення 

питань міжнародних відносин; встановлювати й розширювати контакти між 
представниками освітянської, наукової спільноти та громадськості; духовного 

взаємозбагачення та обміну найкращим досвідом в усіх сферах 
життєдіяльності. 
 

Місце проведення:  

гуманітарно-педагогічний факультет, навч. корпус № 3, ауд. 309, вул. Героїв 
Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041. 

 

Загальна інформація: 
 До участі в інтернет-конференції запрошуємо науковців, аспірантів, 

магістрів, працівників закладів освіти, наукових інституцій, бібліотек, 
органів НТІ, архівів, музеїв, громадських активістів, практикуючі. 

 Офіційні мови інтернет-конференції: українська, польська, російська, 
англійська, німецька, французька. 

 

Напрями інтернет-конференції: 

- Відносини України та Польщі в історичній ретроспективі. 
- Видатні постаті україно-польської історії. 

- Стратегічні пріоритети розвитку партнерства в умовах євроінтеграції.  
- Державотворчі процеси ХХ ст.: спільне, відмінне, дискусійне. 

- Освіта та міжкультурний діалог як шлях до формування політики 
примирення та «подолання минулого». 

- Психологічні чинники «єдиної Європи»: від «континенту націй» до «єдиної 
родини націй». 



- Європейські практики культурної дипломатії: наративи, інституалізація, 
кейси, контент. 

- Лінгвістична комунікація як фундамент формування єдиного політичного, 
економічного та культурного простору.  

- Українсько-польське економічне співробітництво.  
- Україна-Польща-Європа: погляд молодих дослідників 

 

Вимоги до тез доповідей: 
 Обсяг тез – до 3 сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова. 

 Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм; шрифт – Times New Roman, 
кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см; 

вирівнювання по ширині. 
 Праворуч – прізвище, ім’я, по-батькові автора, науковий ступінь, вчене 

звання, повна назва установи, де працює або навчається автор. Шрифт 

Times New Roman, кегль 14. 
 Назва доповіді через один міжрядковий інтервал посередині рядка 

(великими літерами, без крапки в кінці): шрифт Times New Roman, 
кегль 14, грубо. 

 Список літератури – не більше 5 джерел. 
 

Зразок оформлення тез доповідей: 

Іваненко Тарас Петрович, 
кандидат історичних наук, 

доцент, Національний 
університет біоресурсів і 

природокористування України 
(м. Київ, Україна) 

 

Історичні аспекти становлення українсько-польських взаємовідносин 

у політичній площині та в економічній сфері 
 

Текст…[2, с. 23-25] 

Література: 
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. – 125с. 
 

Тези доповідей будуть надруковані у матеріалах інтернет-конференції. 
 

Наукові статті – (від 8 до 12 сторінок) будуть надруковані у фахових 

виданнях:  
– «Вісник аграрної історії» (http://vai.slavicworld.com.ua),  

– «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія» 
(http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Gumanitarni ),  

– «Міжнародний філологічний часопис (International journal of 
philology)» (http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Filol/issue/archive).  

 

Порядок подання матеріалів: 
Для участі у інтернет-конференції необхідно надіслати оргкомітету до 5 травня 

2020 р. (включно) на електронну скриньку konf_ist_pol@ukr.net такі 
документи: 

а) заявку на участь у інтернет-конференції (Ivanenko_zajavka.doc);  

http://vai.slavicworld.com.ua/
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Gumanitarni


б) тези доповіді (Ivanenko_tezy.doc); 
в) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного 

внеску (Ivanenko_kvitancia.doc.). 
 

Організаційний внесок за участь у інтернет-конференції передбачає видання 

програми та збірника матеріалів інтернет-конференції і складає 200 грн., для 
студентів – одноосібна участь безкоштовна. 
 

Доктори наук, які одноосібно беруть участь у роботі інтернет-конференції, 

оргвнесок не сплачують. 
 

Оргвнесок потрібно перерахувати за такими банківськими реквізитами:  

Банк одержувача: ПриватБанк  
Поточний рахунок одержувача: 29244825509100   ОКПО: 14360570 

МФО банка одержувача: 305299 
Прізвище, ім’я, по батькові: Васильківський Ілля Павлович 

Призначення платежу: поповнення карткового рахунку 4149 4991 0219 0764 
 
 

Зразок оформлення заявки на участь у інтернет-конференції: 
ІВАНЕНКО Тарас Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (м. Київ, Україна)  

Історичні аспекти становлення українсько-польських взаємовідносин у 
політичній площині та в економічній сфері 

Контактний телефон   0935748831 
Електронна адреса     ivanenko@ukr.net  
Особисту участь у роботі конференції взяти планую / не планую 
Потреба в оформленні офіційного персонального запрошення  – так або ні 

 

Контакти організаційного комітету: 

Україна, 03041, м. Київ,  
вул. Генерала Родімцева, 19, навч. корпус № 1, ауд. 56, гуманітарно-

педагогічний факультет, кафедра міжнародних відносин і суспільних наук 
Роб. тел.: 044-527-81-16 

Телефони:  +380-97-083-81-18 – Кропивко Олена Михайлівна 
                 +380-66-608-51-62 – Севастьянов Олександр Валерійович 

                 +380-93-109-11-21 – Грушецький Богдан Павлович  
 

Електронна адреса: konf_ist_pol@ukr.net  

mailto:ivanenko@ukr.net

