ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ У РЕСПУБЛІЦІ ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ,
КОМІСІЯ ЗІ ЗВ'ЯЗКІВ З РЕЛІГІЙНИМИ ГРОМАДАМИ ТА ГРУПАМИ
(ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ),
АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР БАЛКАНСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
КАФЕДРА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА,
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ
МОЛОДІ МОН УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
про проведення
Міжнародної наукової конференції
«УКРАЇНА – РЕСПУБЛІКА ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ.
СПІЛЬНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНИ ТА ПІВНІЧНОЇ
МАКЕДОНІЇ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ»
(26 - 27 квітня 2022 р., м. Київ, Україна)
(03-04 травня 2022 р., м. Скоп’є, Республіка Північна Македонія)
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції,
яка відбудеться в рамках двох панелей у період з 26 квітня по 04 травня 2022 р.
на платформах Національний еколого-натуралістичний Центр учнівської молоді
МОН України (м. Київ, Україна) та Комісії зі зв'язків з релігійними громадами та
групами (м. Скоп’є, Республіка Північна Македонія) у змішаному форматі
(онлайн/офлайн).
У програмі конференції передбачається висвітлення широкого кола проблем,
пов’язаних із спільними євроатлантичними цінностями в умовах глобалізації та
полікультурності. Головними завданнями конференції є обговорення моделей
спільних християнських цінностей, історичної пам’яті, історичних зв’язків,
культурних та мовних комунікацій. Планується публікація збірника матеріалів
конференції (вимоги додаються).
Учасники: викладачі, дослідники, аспіранти.
Робочі мови конференції: українська, македонська, англійська.
Усі зареєстровані учасники отримають електронний сертифікат участі у
міжнародній конференції та можливість безкоштовної публікації статті у
матеріалах конференції.
Напрями роботи конференції:
1. Спільні християнські цінності та релігійні аспекти в історичному та
сучасному контексті
2. Українсько-македонські культурні зв'язки та аспекти
3. Історичні спостереження
4. Соціальні аспекти та тенденції в сучасному світі
Просимо до 11 березня 2022 р. спочатку зареєструватися за посиланням
та прикріпити матеріали конференції:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMMTTVrSIwmR_2LCyn5rDa8VB
NeYWlgIWd5eA8RpHnuU4ReQ/viewform

Подати заявку та матеріали конференції до 11 березня 2022 р. (включно)
можна на електронну пошту katsurak@nenc.gov.ua
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПОДАЧІ ЗАЯВОК ТА
ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Заявки в електронному форматі надсилаються до 11 березня 2022 р.
(включно) за адресою katsurak@nenc.gov.ua у вигляді прикріплених файлів у
форматі Microsoft Word ( .doc або .docx). Просимо називати окремі файли із
заявкою та текстом матеріалів прізвищем автора латиницею (Наприклад:
«Ivanenko-zajavka.doc», «Ivanenko-text.doc»). Тема повідомлення: «Конференція
Україна-Пн.Македонія».
Матеріали конференції заплановано видати до початку її роботи, тому
просимо дотриматися дедлайну, аби редакційна колегія встигла підготувати
збірник.
Проїзд, харчування та проживання – за рахунок учасників.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Обсяг – до 0,5 друкованих аркушів (20 тисяч знаків із врахуванням пробілів
між словами, списку літератури та анотацій)
Шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал одинарний. Усі поля по 20 мм.
Основні вимоги:
1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК;
2) у другому рядку праворуч прізвище, та ініціали імені та по батькові; номер
ORCID;
3) через 1 інтервал назва матеріалу великими літерами по центру;
4) через 1 інтервал по ширині двома мовами (українською та англійською) подати
анотації та ключові слова, у другій анотації подати прізвище та ініціали автора та
назву статті (якщо стаття українською мовою, то перед англомовною анотацією
надається прізвище, ініціали автора, назва статті англійською мовою; якщо
стаття англійською мовою, то перед україномовною анотацією надається
прізвище, ініціали автора, назва статті українською мовою) (анотації і ключові
слова – не більше 600 знаків з пробілами);
5) через 1 інтервал по ширині – текст статті (абзац – відступ 1,25);
6) через 1 інтервал «Список використаних джерел» відповідно до ДСТУ 8302:2015
(детальніше за лінком http://library.znu.edu.ua/2372.ukr.html), в алфавітному
порядку; посилання у тексті у квадратних дужках: перша цифра – номер
посилання, через кому друга цифра – номер сторінки (приклад [3, 15]), якщо
подаються два джерела – то вони подаються через крапку з комою (приклад [3; 12,
45];
7) у статті необхідно використовувати лапки лише такого зразку «», тире – коротке
тире «–».
8) через 1 інтервал: «Відомості про автора»:
Для викладачів, дослідників – П.І.Б. (повністю), науковий ступінь, вчене звання,
місце роботи (кафедра, факультет, назва установи, місто, країна)
Для студентів, аспірантів: П.І.Б. (повністю), рік навчання, спеціальність,
науковий керівник, кафедра, факультет, навчальний заклад, місто, країна

Зразок заявки та оформлення матеріалів
(1) файл назвати прізвищем автора. Наприклад: Ivanenko-zajavka.doc
ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науковій конференції
«УКРАЇНА – РЕСПУБЛІКА ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ.
СПІЛЬНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНИ ТА ПІВНІЧНОЇ МАКЕДОНІЇ:
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ»
Прізвище, ім’я, по-батькові учасника:
Посада (студент (рік навчання), аспірант (рік навчання), викладач…):
Науковий керівник (для студентів та аспірантів):
Факультет та кафедра:
Назва установи:
ORCID (для отримання ORCID слід зареєструватися на https://orcid.org/register)
Контактна інформація (e-mail, телефон):
Напрям роботи конференції:
Тема доповіді:
Форма участі (вказати очна, заочна, онлайн з публікацією/без публікації тез, публікація тез):
Адреса для поштової пересилки (для заочних учасників):
(2) файл назвати прізвищем автора. Наприклад: Ivanenko-text.doc
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
УДК…
Іваненко І.І.
ORCID 0001-0004-1533-775X
НАЗВА МАТЕРІАЛІВ
Текст анотації
Ключові слова:…
(анотація та ключові слова не більше 600 символів із врахуванням пробілів)
Family name, first name. Title of the article
Summary
Key words:
(summary and key words no more than 600 characters with spaces)
Текст ….
Список використаних джерел:
1. Антоненко А.Р. ….
2. Петровський Л.У….
3. Bush G.W. …
4. Obama B. …
Відомості про автора: Іваненко Іван Іванович, кандидат історичних наук, доцент
кафедри…)

Заявку та текст матеріалів, до 11 березня 2022 р. включно, надіслати на
електронну адресу: katsurak@nenc.gov.ua

