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Місце проведення:  

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського  

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33  



Організаційний комітет конференції  

 

Бортняк Валерій Анатолійович – ректор Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського, кандидат юридичних наук, доцент 

Рафальський Олег Олексійович – директор Інституту політичних  

і етнонаціональних досліджень і .м  І. Ф. Кураса НАН України, доктор історичних 

наук, професор, член-кореспондент НАН України 

Даріуш В. Скальскі – доктор педагогічних наук, кандидат наук з фізичної 

культури, професор Вищої Поморської школи, професор Академії фізичного 

виховання та спорту імені Єнджея Снядецкєнго 

Бессараб Олександр Володимирович – проректор з науково-педагогічної 

діяльності та інноваційного розвитку Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського, кандидат філологічних наук, доцент  

Горюнова Євгенія Олександрівна – директор навчально-наукового 

гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені  

В. І. Вернадського, кандидат історичних наук, доцент 

Захожай Зореслава Володимирівна – завідувач кафедри філософії  

та історії навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук, доцент 

Губарєв Сергій Володимирович – завідувач кафедри публічного  

та приватного права навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського, кандидат юридичних наук 

Петрова Алла Сергіївна – завідувач кафедри психології, соціальної роботи 

та педагогіки навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського, кандидат психологічних наук 

Яремчук В’ячеслав Дмитрович – провідний науковий співробітник 

  хиньланоіцанонте і  хинчитілоп утутитснІ  икуан їончитілоп їіротсі ат  їіроет  уліддів            

од ,инїаркУ НАН асаруК .Ф .І .мі ьнежділсод ктор політичних наук, доцент 

Чеканов Всеволод Юрійович – старший викладач кафедри філософії  

та історії навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук 

Тимошенко Тарас Сергійович – доцент кафедри філософії та історії 

навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського, кандидат філософських наук. 

Тимченко Сергій Михайлович – доцент кафедри філософії та історії 

навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського, доктор історичних наук, професор. 



Космина Віталій Григорович – доцент кафедри філософії та історії 

навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського, доктор історичних наук, доцент. 

Шаповалова Алла Миколаївна – доцент кафедри філософії та історії 

навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського, кандидат політичних наук. 

 

На конференцію запрошуються науковці, аспіранти, студенти ЗВО та науково-

дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються 

науковими дослідженнями в сфері історії, політології, права, освіти, культури, 

психології, соціальної роботи. 

 

Збірник тез конференції буде виданий українсько-

польським науковим видавництвом «Liha-Pres»,  

яке входить до рейтингу книговидавців SENSE. Кожній тезі, 

включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, 

що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian 

Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-

технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки 

України. Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі 

українсько-польського видавництва з багаторічним досвідом видання наукової 

книги «Liha-Pres» за цим посиланням. 

 

Форма проведення: очна, дистанційна 

Робочі мови конфренції: українська, англійська, мови ЄС. 

 

 

Напрями роботи конференції 

 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА 

Модератор к.і.н. Чеканов Всеволод Юрійович 

 

• Україна серед європейських фронтирів: контакти, обміни, інтеграція, співпраця 

• Внесок України до європейської інтелектуальної та художньої скарбниці 

• Україна та Європа: співпраця в освіті, культурі, спорті, бізнесі 

• Транскордонне співробітництво та європейська інтеграція України 

• Європейський історичний досвід України 

 

  

https://sense.nl/
https://ouci.dntb.gov.ua/
https://ouci.dntb.gov.ua/
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog


ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ПЛАТФОРМА 

Модератор к.ф.н., доцент Тимошенко Тарас Сергійович 

 

• Правові науки в євроінтеграційному вимірі 

• Трансформація політичної системи України в процесі євроінтеграції; 

• Нові безпекові виклики для ЄС в контексті сучасної російсько-української війни  

• Україна та держави ЄС: багаторівневе співробітництво 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА 

Модератор к.псих.н., доцент Петрова Алла Сергіївна 

 

• Супровід особистості в умовах суспільних трансформацій 

• Особистісне зростання учасників освітнього процесу в системі міжнародної 

співпраці 

• Розвиток професійної та особистісної свідомості в інтеграційних процесах 

• Особливості надання соціально-психологічних послуг в умовах євроінтеграції 

 

 

Регламент роботи конференції 

 

Реєстрація учасників конференції: 10.00–11.00. 

Доповідь – до 20 хв. Виступ – до 10 хв.  

Репліки, запитання, відповіді – до 3 хв. 

 

Розклад роботи 

 

12 квітня 

10.00–11.00 – Реєстрація учасників  

11.00–11.30 – Відкриття конференції 

11.30–13.30 – Пленарне засідання 

13.30–14.30 – Обідня перерва 

14.30–16.00 – Робота секцій 

13 квітня  

10.00–12.00 – круглий стіл «Рік героїчного спротиву України проти 

широкомасштабної агресії: політичний, правовий, психологічний  

та євроінтеграційні аспекти» 

  



Реєстрація (подання інформаційних матеріалів) 

 

1. Для участі у конференції учасникам необхідно до 10 квітня 2023 року 

(включно) необхідно заповнити довідку про учасника за посиланням або QR-кодом 

та надіслати на електронну адресу оргкомітету: conf.history@tnu.org.ua 

 

1.1. тези доповіді українською або англійською мовами  

(або мовами ЄС);  

1.2. відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату 

організаційного внеску; 

Назва надісланих матеріалів має включати в себе прізвище 

автора та ініціали (Наприклад: Кушнір ТМ_Тези; Кушнір ТМ_Внесок) 

 

Розмір організаційного внеску становить 350 грн. Збірник тез доповідей  

та сертифікат будуть надіслані всім учасникам в електронному вигляді після  

15 травня 2023 року. В організаційний внесок входить: відшкодування витрат  

за коректування й верстку збірника тез, розміщення його електронної версії. 

За бажанням учасник може замовити друкований примірник збірника  

та сертифікату, вартість яких сплачується додатково у сумі 500 грн. Розсилка 

друкованого примірника збірника тез доповідей та сертифікату буде здійснена 

після 30 травня 2023 року. 

 

Сплатити внесок можна за такими банківськими реквізитами:  

Найменування отримувача: СПД Головко Олег Павлович 

Код отримувача: 3188120418 

Рахунок в форматі відповідно до стандарту IBAN  

UA913052990000026009011101947  

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

Код Банку (МФО): 305299 

Призначення платежу: Оплата публікації тез ПІБ (автора).  

*Увага! ФОП Головко О.П. є платником єдиного податку 2 групи, тому не може 

приймати оплату від юридичних осіб, тільки від фізичних осіб. Прохання  

не здійснювати платежі від юридичних осіб. 

 

Здійснити оплату організаційного внеску можна у відділенні будь-якого 

банку в України або через Інтернет. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezpa1_Y0cGRHU_U0RMOxawLWLUlwPKR7_FUJvqxlUjJpEmVA/viewform
mailto:conf.history@tnu.org.ua


Вимоги до тез доповідей 

 

❖ Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word 

for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, 

розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм. 

❖ Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище  

та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання, 

посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; (шрифт – 

курсив); назва доповіді (шрифт – напівжирний); текст, список використаних 

джерел. 

 

Зразок оформлення тез 

 

Коваленко Г. П., 

кандидат історичних наук, доцент, 

докторант кафедри історії України 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Діяльність дипломатичної місії УНР у Швеції  

 

Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Список 

використаних джерел» (перелік літератури подається в алфавітному порядку).  

У тексті посилання на використані джерела позначаються квадратними дужками із 

вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера 

сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 56].  

Зверніть увагу, що бібліографічний опис списку використаних джерел 

оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту 

України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання» 

 

Оргкомітет конференції: 

Навчально-науковий гуманітарний інститут 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

Поштова адреса: вул. Джона Маккейна, 33, м. Київ  

Сайт університету: tnu.edu.ua  

Електронна пошта: conf.history@tnu.org.ua 

Контактний телефон: +38 098 985 01 58 

 

http://tnu.edu.ua/
mailto:conf.history@tnu.org.ua

