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«Суспільні процеси, полікультурність, інтернаціоналізація:  

світовий досвід і перспективи для України» 

16-17 травня 2019 року 

м. Переяслав-Хмельницький (Україна) 

 

  

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

  

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Суспільні процеси, полікультурність, інтернаціоналізація: 

світовий досвід і перспективи для України», яка відбудеться 16–17 травня 

2019 року. 

 

Плануємо роботу за такими напрямами: 

– актуальні проблеми розвитку суспільних наук у контексті 

глобалізаційних процесів;  

– етнічна ідентифікація, державний суверенітет, інтернаціоналізація: 

філософські, історичні, соціокультурні, соціально-психологічні аспекти; 



– виховання етнічної, соціальної й полікультурної компетентностей 

молоді в сучасних соціокультурних умовах інтернаціоналізації;  

– функціонування міжнародних урядових і неурядових організацій в 

умовах викликів та загроз ХХІ ст.;  

– філософські й соціокультурні аспекти етнополітичних процесів в 

Україні та світі в умовах політичної й культурної інтернаціоналізації;  

– міжнародні й локальні конфлікти ХХІ ст.: національні, етнічні, 

культурні аспекти. 

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська. 

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

http://phdpu.edu.ua/ (з посиланням на конференцію) та опубліковані в 

спецвипуску збірника наукових праць «HUMANITARIUM» (журнал індексується 

в наступних міжнародних базах: Ukrainian Scientific Journals (2017), Google 

Scholar (2017), Citefactor (2017), Україніка наукова (2017), Directory of Research 

Journals Indexing (DRJI) (2017), Index Copernicus International (2017), Scientific 

Indexing Services (SIS) (2018), General Impact Factor (2018), Research Bible (2018), 

Ulrich’s Periodicals Directory (2018); з 2018 р. підписана угода про співпрацю з 

Crossref – System of Citation). 

Вимоги до оформлення статті 

Поля: нижнє, верхнє, праве, ліве – 2 см. Редактор: МS Word. Гарнітура: 

Times New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5. Обсяг статей 12 сторінок. 

У верхньому лівому куті вказується шифр УДК, у правому куті нижче (через 

1 рядок) – ім’я, прізвище (а) автора (ів). Через один рядок подається назва статті 

друкованими літерами по центру. Через 1 рядок після назви статті курсивом 

подається анотація українською мовою (не менше 900 знаків) і ключові слова (8-

10), через 1 рядок – анотація англійською мовою (не менше 2000 знаків) і ключові 

слова (8-10).  



До друку приймаються статті, які раніше ніде не публікувалися, відповідають 

вимогам МОН, стандартам науково-метричних баз даних і обов’язково містять 

наступні елементи:  

 постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями;  

 аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання 

даної проблеми і на які посилається автор, виділення не вирішених раніше частин 

загальної проблеми, якій присвячується дана стаття (1/3 сторінки); 

 формулювання цілей статті – постановка завдання (5-10 рядків); 

 виклад основного матеріалу – дослідження з повним обґрунтування 

отриманих наукових результатів;  

 висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.  

Рисунки, таблиці й формули необхідно вставляти у текст за допомогою 

відповідних інструментів редактора МS Word. 

Вимоги до оформлення літератури 

Цитування на науковців оформлюється у вигляді імені й прізвища через 

нерозривний пробіл.  

Приклад: А. Макаренко, Г. Сковорода, К. Ушинський. 

Посилання в тексті наводяться у прямих квадратних дужках курсивом і 

включають:  

– прізвище автора;  

– після коми – рік видання;  

– після двокрапки – пробіл, номер сторінки.  

Приклад: [Жижек, 2002: с. 54], [Dawkins, 1989: p. 123]. 

У посиланнях на видання, наведені в списку літератури без вказівки автора, 

наводяться перші слова заголовку або його абревіатура (яку потрібно вказати у 

списку літератури). 

Приклад: [Філософський енциклопедичний..., 1983: с. 220] або [ФЕС, 1983: 

с. 220].  

Список літератури не нумерується! 



ЛІТЕРАТУРА 

Савченко, 2008 – Савченко О. Я. Особистісно орієнтоване навчання / 

О. Я. Савченко // Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України; [головний 

ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 626-627.  

REFERENCES 

Savchenko, 2008 – Savchenko O. Ya. Osobystisno oriientovane navchannia / 

O. Ya. Savchenko // Entsyklopediia osvity / Akademiia ped. nauk Ukraiiny; 

[holovnyy red. V. H. Kremen]. – K. : Yurinkom Inter, 2008. – S. 626-627. 

Он-лайн транслітерація українського алфавіту: http://ukrlit.org/transliteratsiia. 

Он-лайн транслітерація українського алфавіту: http://translate.meta.ua/translit. 

На окремому аркуші в одному примірнику подаються дані про автора 

українською та англійською мовами: прізвище та ім’я, науковий ступінь і вчене 

звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий і контактний 

телефони, електронна адреса, ORCID. Якщо авторів два й більше, то відомості 

про другого й інших подаються з нового рядка. 

Носаченко Володимир – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

географії, екології та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 

volodymyr.nosachenko@gmail.com, ORCID 0000-0003-0266-5199. 

Nosachenko Volodymy  – PhD (Pedagogics), lecturer of the Department of 

Geography and Ecology SHEI «Pereyaslav-Khmelnytskyi Hryhoriy Skovoroda State 

Pedagogical University». 

Стаття подається в електронному варіанті.  

Адреса: «Humanitarium» (Серія: Філософія), кафедра політології (каб. 419, 

електронна адреса: politology.phdpu@gmail.com), вул. Сухомлинського, 30, м. 

Переяслав-Хмельницький, Київська обл., 08401.  

Електронна адреса збірника: humanitarium.online@gmail.com.  

Детальніші вимоги можна отримати на сайті humanitarium.online або за 

телефоном для довідок: (04567) 5-46-44.  

Статті, які оформлені з порушенням вимог, редакційна колегія не розглядає. 



Статті аспірантів, здобувачів подаються разом з рецензією наукового 

керівника. 

Обсяг статті 12 сторінок  

Вартість однієї сторінки 45 грн. 

Заявки на участь приймаються до 12 квітня 2019 року (форма заявки 

додається).  

Матеріали можна надіслати до 1 травня 2019 року. 

Вартість проїзду та проживання оплачується учасниками самостійно. 

 

Адреса оргкомітету: кафедра політології, ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», вул. 

Сухомлинського, 30, м. Переяслав–Хмельницький, Київська область, 08401. 

Секретар оргкомітету: Прядко Тетяна Петрівна.  

Контактний телефон: 093 545 3878  

Заявки надсилати на адресу: politology.phdpu@gmail.com. 



ЗАЯВКА  

для участі в Міжнародній науково-практичній конференції 

«Суспільні процеси, полікультурність, інтернаціоналізація: світовий досвід і 

перспективи для України», 16-17 травня 2019 року, 

м. Переяслав-Хмельницький (Україна) 

прізвище  

ім’я  

по батькові  

місце роботи  

посада  

науковий ступінь  

вчене звання   

тема виступу  

номер телефону  

e-mail  

інше  
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INFORMATION 

 

International scientific and practical conference 

«Social processes, multiculturalism, internationalization: 

world experience and perspectives for Ukraine» 

May 16-17, 2019 

Pereyaslav-Khmelnitsky (Ukraine) 

 

DEAR COLLEAGUES! 

 

We invite you to take part in the International scientific and practical conference 

«Social Processes, Multiculturalism, Internationalization: world experience and 

perspectives for Ukraine», which will be held May 16-17, 2019. 

 

We plan to work in the following areas: 

  actual problems of development of social sciences in the context of 

globalization processes; 

  ethnic identity, state sovereignty, internationalization: philosophical, 

historical, socio-cultural, socio-psychological aspects; 



  education of ethnic, social and multicultural competences of youth in modern 

socio-cultural conditions of internationalization; 

 functioning of international governmental and non-governmental organizations 

in the context of the challenges and threats of the 21st century; 

 philosophical and socio-cultural aspects of ethnopolitical processes in Ukraine 

and in the world in the conditions of political and cultural internationalization; 

 international and local conflicts of the XXI century: national, ethnic, cultural 

aspects. 

Languages of the conference: Ukrainian, Russian, Polish, English. 

 

Materials of the conference will be posted on the site of the State Institution of 

Higher Education «Pereyaslav-Khmelnitsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical 

University» http://phdpu.edu.ua/ (with reference to the conference) and published 

in a special issue of the journal «HUMANITARIUM» (journal is indexed in the 

following international databases: Ukrainian Scientific Journals (2017), Google 

Scholar (2017), Citefactor (2017), Україніка наукова (2017), Directory of Research 

Journals Indexing (DRJI) (2017), Index Copernicus International (2017), Scientific 

Indexing Services (SIS) (2018), General Impact Factor (2018), Research Bible 

(2018), Ulrich’s Periodicals Directory (2018); since 2018 signed an agreement of 

cooperation with Crossref – System of Citation). 

 

Requirements for the design of the article 

Borders: lower, upper, right, left – 2 cm. Editor: МS Word. Type: 

Times New Roman, size – 14, spacing – 1,5. Size of the articles is 12 pages. In the 

upper left corner is the code UDC, in the right corner below (1 line) – name, 

surname (s) of the author (s). After one line the article title is printed in capital letters. 

One line after the title of the article in italics is an abstract in Ukrainian (at least 900 

characters) and keywords (8-10), in 1 line – abstract in English (at least 2000 

characters) and keywords (8-10). 



Articles that have never been published anywhere, meet the requirements of the 

Ministry of Education and Science, standards of scientific metric databases and 

necessarily contain the following elements are accepted for printing. 

 problem statement in general and its connection with important scientific or 

practical tasks; 

 an analysis of recent researches and publications, which initiated the solution 

of this problem and are referred to by the author, the allocation of previously 

unsettled parts of the general problem, which is devoted to this article (1/3 page); 

 formulating the goals of the article - setting the task (5-10 lines); 

 an outline of the main material - a research with a full substantiation of the 

obtained scientific results; 

 conclusions and perspectives of further exploration in this direction. 

Images, tables and formulas must be embedded into the text using the 

appropriate tools of the MS Word editor. 

Requirements for the design of references 

Quotation for scientists is made in the form of a name and a surname using 

inextricable space. 

Example: A. Makarenko, G. Skovoroda, K. Ushinsky. 

References in the text are given in square brackets in italics and include: 

–surname of the author; 

–after the comma – the year of publication; 

–after the colon – space, page number. 

Example: [Жижек, 2002: с. 54], [Dawkins, 1989: p. 123]. 

In the references to the publications, listed in the list of literature without the 

author's indication, the first words of the title or its abbreviation (which should be 

indicated in the list of literature) are given. 

Example: [Philosophical Encyclopedia ..., 1983: p. 220] or [ФЕС, 1983: с. 220]. 

References should not be numbered! 

ЛІТЕРАТУРА 



Савченко, 2008 – Савченко О. Я. Особистісно орієнтоване навчання / 

О. Я. Савченко // Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України; [головний 

ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 626-627.  

REFERENCES 

Savchenko, 2008 – Savchenko O. Ya. Osobystisno oriientovane navchannia / 

O. Ya. Savchenko // Entsyklopediia osvity / Akademiia ped. nauk Ukraiiny; 

[holovnyy red. V. H. Kremen]. – K. : Yurinkom Inter, 2008. – S. 626-627. 

On-line transliteration of the Ukrainian alphabet: http://ukrlit.org/transliteratsiia. 

On-line transliteration of the Ukrainian alphabet: http://translate.meta.ua/translit. 

On a separate page in one copy data about the author is given in Ukrainian and 

English: surname and name, scientific degree and academic rank, position, place of 

work, full postal address, service and contact phone numbers, e-mail address, ORCID. 

If there are two or more authors, then the information about the second and the others is 

submitted from the new line. 

Носаченко Володимир – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

географії, екології та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 

volodymyr.nosachenko@gmail.com, ORCID 0000-0003-0266-5199. 

Nosachenko Volodymy  – PhD (Pedagogics), lecturer of the Department of 

Geography and Ecology SHEI «Pereyaslav-Khmelnytskyi Hryhoriy Skovoroda State 

Pedagogical University». 

The article is submitted electronically. 

Address: «Humanitarium» (Series: Philosophy), Department of Political Science 

(room 419, e-mail: politology.phdpu@gmail.com), street Sukhomlynsky, 30, 

Pereyaslav-Khmelnitsky, Kyiv region, 08401. 

E-mail of the journal: humanitarium.online@gmail.com. 

More detailed requirements can be found on humanitarium.online or on the phone 

for help: (04567) 5-46-44. 

Articles, which are issued with violation of requirements, are not considered dy the 

editorial board. 



Articles of postgraduate students, applicants are submitted together with a review 

of the scientific supervisor. 

Size of the article – 12 pages 

Cost of one page is 45 UAH. 

Applications are accepted until April 12, 2019 (application form is attached). 

Materials can be sent by 1 May 2019. 

The cost of travel and accommodation is paid by participants on their own. 

 

Address of the Organizing Committee: Department of Political Science, State 

Institution of Higher Education «Pereyaslav-Khmelnitsky Hryhoriy Skovoroda State 

Pedagogical University»,  street Sukhomlynsky, 30, Pereyaslav-Khmelnitsky, Kyiv 

region, 08401. 

Secretary of the Organizing Committee: Pryadko Tetyana Petrivna. 

Contact phone: 093 545 3878 

Send applications to: politology.phdpu@gmail.com. 



APPLICATION 

To participate in the International scientific and practical  

conference «Social processes, multiculturalism, internationalization: 

world experience and perspectives for Ukraine» 

May 16-17, 2019 

Pereyaslav-Khmelnitsky (Ukraine) 

 

surname  

name  

work place  

position  

scientific degree  

academic rank  

topic of speech  

phone number  

e-mail  

other  

 

 

 


