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МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«СУСПІЛЬСТВО, РЕЛІГІЯ,
КУЛЬТУРА, НАУКА, ТЕХНІКА,
ОСВІТА, ЕКОНОМІКА
В УМОВАХ НОВІТНІХ
ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
ДЛЯ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ»
21-23 вересня 2017 року

м. Запоріжжя

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній
науково-практичній конференції
«Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта,
економіка в умовах новітніх глобальних викликів для
України і Польщі»
Прізвище_____________________________________
Ім’я_________________________________________
По – батькові_________________________________

Шановні колеги!

ЗАПРОШУЄМО

науковців, держслужбовців, представників бізнесу та
зацікавлених організацій прийняти участь у роботі
Міжнародній науково-практичній конференції
«Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта,
економіка в умовах новітніх глобальних викликів
для України і Польщі»,
яка відбудеться 21-23 вересня 2017 р.

Науковий ступінь______________________________
Вчене звання__________________________________
Посада______________________________________
Організація (установа)__________________________
Адреса для листування, індекс___________________
Телефони:
Службовий, мобільний__________________________
E-mail________________________________________
Назва доповіді________________________________
Назва напряму (секції)__________________________
Потреба в житлі (так, ні)
Дата заїзду – виїзду.
Для участі у конференції необхідно до 1 серпня 2017 р. подати
до організаційного комітету такі документи:
- заявку учасника (форма заявки на звороті); тези доповіді (в
електронному вигляді на адресу ivsilina@ukr.net);
- документ (скановану копію) про сплату організаційного внеску.
У разі відмови від участі в роботі конференції організаційний
внесок не повертається.
Інформацію пов’язану з перебуванням на конференції
(проїзд, харчування, проживання, тощо) можна отримати у
представників технічної групи.
Організаційно – технічна група із забезпечення проведення
конференції:
Сіліна Ірина Вадимівна – керівник групи;
Шачанін Віктор Михайлович; Загрудна Юлія Миколаївна.
Адреса: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226.
www.zgia.zp.ua
Контакти організаційно - техничної групи:
Деканат ФЕМ – тел. +38061 227 12 62 (з загальних питань);
Сіліна І.В. – тел. +38066-54195-09; +38097-55765-73; e-mail:
ivsilina@ukr.net
Загрудна Юлія Миколаївна - тел. +38050-421-25-29;
Шачанін Віктор Михайлович - тел. +38050-277-99-73 (з питань
публікації та перебування на конференції).

Тематичні напрями роботи конференції:
1. Україна і Польща: напрями соціогуманітарного розвитку і
спільні концепції взаємодії у подоланні криз.
2. Взаємодія релігійних організацій, національно-культурних
товариств, суспільства та держави у збереженні традиційних
європейських духовно-культурних цінностей.
3. Історико-правові засади сучасної українсько-польської
співпраці і взаємодії.
4. Освіта, міграція, ЗМІ, культурна політика та культурний
обмін.
5. Роль молоді в розбудові громадянського суспільства та
євро інтеграції, мовна підготовка студентів до міжкультурної
комунікації.
6. Фінансові та економічні механізми розвитку підприємств
і організацій промислового регіону в умовах євроінтеграції:
досвід України та Польщі.
7. Маркетинг і логістика: вирішення соціально-економічних
проблем на регіональному і міжнародному рівнях.
8. Публічне управління та менеджмент: сучасні тенденції розвитку теорії та практики в Україні і Польщі.
9. Нова траєкторія Україно-Польського співробітництва:
економічна безпека, ресурсоефективність, сучасні інструменти
управління розвитком підприємств та регіонів.
10. Транскордонні відносини Україна-Польща у геополітичних
викликах: протистояння VS миротворення.
11. Актуальні питання енергетичної та інформаційної безпеки
у контексті розвитку науки і техніки для України, Польщі, ЄС.
Організаційний внесок перераховується (по Україні) за вказаними нижче реквізитами:
Банк отримувача: ПАТ КБ ПриватБанк,
Рахунок/ карта 5168 7556 2606 7470
Отримувач : Сіліна Ірина Вадимівна
Обов’язково вказати ПІБ автора.

Вимоги до оформлення тез доповідей
Приймаються тези обсягом до 2-х сторінок формату А-4,
надруковані в текстовому редакторі Mіcrosoft Word версії 6.0
або 7.0.
Тези мають бути оформлені відповідно до вимог:
1. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – по 2 см; міжрядковий
інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; стиль –
звичайний; абзацний відступ – 1,25.
2. У верхньому правому куті (від поля) зазначити прізвище,
ім’я, по батькові автора, нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію.
3. Назва файлу повинна містити номер напряму та прізвище автора або першого співавтора (наприклад: 1_Petrov.doc).
Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.
Збірник матеріалів конференції планується видати до початку роботи конференції. За умови заочної участі збірник буде
надіслано автору.
Організаційний внесок для часткового відшкодування витрат на проведення конференції складає 350 грн. (друкований
збірник); 100 грн. (електронний збірник).
Пропонуємо публікацію наукових статей Ознайомитись з вимогами оформлення статей можна на сайті:
www.e-visnyk.zdia.zp.ua.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:
21.09.2017 р.
10-00 – реєстрація учасників конференції (Запорізька обласна
державна адміністрація)
11-00 – урочисте відкриття конференції, пленарне засідання
(ЗОДА)
13-00 – 14-00 – обідня перерва
14-00 – 18-00 – екскурсія
22.09.2017 р.
10-00 – 12-00 – секційні засідання (за напрямами роботи
конференції)
12-00 – 13-00 – обідня перерва
13-30 – 16-00 – екскурсія
16-30 – відвідання Санктуарію Бога Отця Милосердного.
18-00 - урочисте закриття конференції
23.09.2017 р.
8-00 – 14-00 – від’їзд учасників конференції
Технічні питання за місцем проведення конференції координують: Лиховоз Тетяна Вікторівна, Бєлова Оксана Вікторівна.

