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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

  

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Етнічність. Націоналізм. Глобалізм», яка відбудеться 18-19 

травня 2020 року. 

 

Теми для обговорення: 

 

– теоретико-методологічні підходи до інтерпретації етнічності, націоналізму, 

глобалізму; 

– націоналізм і глобалізм як мегатенденції розвитку цивілізації; 

– політико-ідеологічні аспекти націоналізму й глобалізму; 

– сучасна демографія людства у національному і глобальному вимірах; 

– природа національного феномену; 

– мультикультурність, зіткнення й діалог культур в умовах глобалізації; 



– етнічна ідентифікація, національний суверенітет і глобалізація: історіософські, 

геополітичні та геоетнополітичні аспекти; 

– формування глобального освітнього та наукового простору: виклики і 

перспективи; 

– перспективи Української державності в контексті глобалізаційних процесів; 

– проблеми ефективності функціонування міжнародних урядових і неурядових 

організацій в умовах глобалізаційних викликів. 

 

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

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі https://phdpu.edu.ua/ та опубліковані в збірнику 

наукових праць «Соціум. Документ. Комунікація» https://sdc-

journal.com/index.php/journal. Статті можуть бути опубліковані в журналі 

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України «Політичні і 

етнонаціональні дослідження». 

Вимоги до оформлення статті 

Поля: нижнє, верхнє – 2 см., праве – 1,5 см., ліве – 3 см. Редактор: МS Word. 

Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5. Обсяг основного 

тексту статті (без анотацій і літератури) має становити не менше 10 сторінок. 

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок. 

Текст набирається без переносів. 

Щодо символів: у тексті необхідно використовувати лапки лише такого 

зразка: «», тире – це коротке тире: «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, 

особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також у них. Для 

запобігання цього потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки». 

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливання. 

Малюнки, виконані у Word, мають бути згруповані й являти собою один 

графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або в 

градаціях сірого кольору, можна використовувати інші способи заливки (узор). 

Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи: 

https://phdpu.edu.ua/
https://sdc-journal.com/index.php/journal
https://sdc-journal.com/index.php/journal


1. Постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; актуальність теми. 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, котрим присвячується стаття. 

3. Формулювання цілей (мети) статті, постановка завдання. 

4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. 

5. Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

Стаття оформлюється за такою структурою: 

У верхньому лівому кутку:  Шифр УДК. 

По центру: 

Назва статті (англ. мовою, великими літерами, напівжирним шрифтом). 

Назва статті (укр. або рос. мовою, великими літерами, напівжирним 

шрифтом). 

У двох колонках: 

Ім’я, прізвище автора (авторів) (з лівого боку, українською або російською 

мовою). 

Вчене звання, науковий ступінь, посада, E-mail, ORCID, Researcher ID, місце 

роботи, поштова адреса установи (з лівого боку, українською або російською 

мовою). 

Ім’я, прізвище автора (авторів) (з правого боку, англійською мовою). 

Вчене звання, науковий ступінь, посада, E-mail, ORCID, Researcher ID, місце 

роботи, поштова адреса установи (з правого боку, англійською мовою). 

Вирівнювання по ширині: 

Анотація статті (англійською мовою, курсивом, обсяг – не менше 1800 знаків 

без пробілів (230-250 слів)). 

Ключові слова (англійською мовою, курсивом, 6-8 слів). 

Текст статті мовою оригіналу (відповідно вимог). 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА (назва по центру, напівжирним шрифтом). 



1… 

2… 

REFERENCES (назва по центру, напівжирним шрифтом). 

1… 

2… 

Анотація статті українською мовою (курсивом, обсяг – не менше 1800 знаків 

без пробілів (230-250 слів)). 

Ключові слова (українською мовою, курсивом, 6-8 слів). 

Анотація російською мовою (курсивом, обсяг – не менше 1800 знаків без 

пробілів (230-250 слів));. 

Ключові слова (російською мовою, курсивом, 6-8 слів). 

Цитування та внутрішньо-текстове посилання на літературні джерела 

здійснюються за стилем АРА, наприклад (Петренко, 2008); якщо зазначається 

сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Петренко, 2008: 

125). 

Оформлення літератури: 

Література оформлюється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», що 

вступив у дію 01.07.2016 р. 

References оформлюється згідно стандарту APA. 

Для транслітерації українського тексту на латиницю використовується 

безкоштовний сайт http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (вибираємо варіант 

американська); 

для транслітерації російського тексту використовується безкоштовний сайт 

http://fotosav.ru/services/transliteration.aspx. 

Важливо пам’ятати, що в зарубіжних базах даних проста транслітерація 

назви джерела без її перекладу англійською мовою не має сенсу. 

Умови отримання авторського примірника збірника наукових статей. 

Пересилка збірника здійснюється Новою поштою за рахунок автора. 



Файли мають бути прикріпленні в онлайн-поданні на веб-сайті Збірника та 

названі прізвищем автора: 

Іваненко_стаття          

Іваненко_заявка 

Адреса: «Соціум. Документ. Комунікація» (Серія: Філософія), кафедра 

політології (каб. 419, електронна адреса: politology.phdpu@gmail.com), вул. 

Сухомлинського, 30, м. Переяслав, Київська обл., 08401).  

Електронні адреси упорядників збірника:  

Навальна Марина Іванівна (заступник головного редактора) 

+38050-410-59-69 

mnavalna@gmail.com 

Ісайкіна Олена Дмитрівна (відповідальний секретар) 

+38097-923-16-08 

isaykina.od@ukr.net.  

 

Вимоги до оформлення тез 

Поля: верхнє, нижнє, праве і ліве – 20 мм, шрифт Times New Roman, розмір – 

14, міжрядковий інтервал – 1,5. Обсяг тез до 5-ти сторінок при форматі сторінки 

А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. 

Перший рядок – (вирівняний по правому краю) прізвище та ініціали автора, 

вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які його мають), посада; другий 

рядок – навчальний заклад або місце роботи, місто, країна; 

Наступний абзац – назва тез (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняні по 

центру).  

Далі йде текст тез, вирівняний по ширині, абзац – 10 мм, сторінки не 

нумеруються; 

Література оформлюється в кінці тексту під назвою «Література». У тексті 

посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового 

номера джерела за списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-

61]. 

mailto:politology.phdpu@gmail.com


Заявки на участь приймаються до 17 травня 2020 року (форма заявки – 

онлайн: https://cutt.ly/WykQg5x).  

Матеріали можна надіслати до 17 травня 2020 року. 

Адреса оргкомітету: Університет Григорія Сковороди в Переяславі, кафедра 

політології, вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав, Київська область, 08401. 

Секретар оргкомітету: Прядко Тетяна Петрівна.  

Контактний телефон: 093 545 3878.  

Лаборант кафедри політології: Яценко Богдан Григорович. 

Контактний телефон: 067 687 3699 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 

України, відділ національних меншин, вул. Генерала Алмазова, 8, м. Київ, 01011. 

Член оргкомітету: Коцур Віталій Вікторович 

Контактний телефон: 093 075 9575 

Член оргкомітету: Новородовський Валерій Вікторович 

Контактний телефон: 063 952 9302 

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