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7 ЧЕРВНЯ 2019 Р. 

 
КИЇВ 



Вельмишановні колеги! 
 

Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції  

Асоціація досліджень Європейського Союзу Молдови 

Асоціація досліджень Європейського Союзу Грузії  

запрошують Вас до участі у міжнародній конференції: 

 10-РІЧЧЯ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА:  

ЗДОБУТКИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ 
Конференція є частиною заходів у рамках міжнародного форуму  

“Reflecting On The Future Of The EU-EaP Relations: Young Scholars’ Voice”, що 

відбуватиметься в рамках проекту напряму ім. Жана Монне програми 

Еразмус+ (599865-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-PROJECT) 

Основна мета конференції – проаналізувати особливості 

функціонування Східного Партнерства упродовж останніх десяти років, 

осмислити досягнення та невдачі цієї ініціативи, а також обговорити потенційні 

сценарії його подальшого розвитку з урахуванням актуальних трендів 

міжнародної політики.    

Серед вже запрошених спікерів будуть представники усіх шести країн-

учасників Східного Партнерства: Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Грузії, 

Молдови та України; дослідники з країн Європейського Союзу, зокрема 

учасники проектів програми імені Жана Монне; представники як інституцій 

ЄС, так і органів державної влади України; лідери громадянського суспільства, 

щоб таким чином забезпечити комплексну рефлексію над ключовими 

здобутками і головними викликами Східного Партнерства.     

До участі у конференції запрошуються представники усіх академічних 

дисциплін та усі, хто цікавиться проблематикою Східного Партнерства і загалом 

євроінтеграційною тематикою.  

 Особливо заохочуємо взяти участь молодих дослідників, аспірантів, 

докторантів, а також студентів магістерських програм.  

Аспірантам денної форми навчання, хто отримає підтвердження на участь, 

 є можливість покрити транспортні витрати до 1000 грн. за кошти проекту. 

Робочі мови конференції: українська й англійська.  

Особливо вітаємо доповіді та тези підготовлені англійською мовою. 

Форма участі: очна  



Дата проведення: 7 червня 2019 р. 

Місце проведення: конференц-зала готелю «Либідь», площа Перемоги, 1,   

м. Київ 

Результати конференції будуть висвітлені в електронній версії збірнику 

матеріалів (conference proceedings). 

Умови участі та реєстрація: участь у конференції і публікація тез 

безкоштовні. Транспортні витрати та проживання – за рахунок учасників. 

Учасникам необхідно зареєструватись за посиланням: 

https://forms.gle/uhQtdsRoEydZuhcL8  до 03 травня 2019 р. 

Надіслати тези на електронну скриньку Організаційного комітету: 

conference.kiev2019@gmail.com  до 12 травня 2019 р. 

Тези, які будуть оформлені без дотримання вимог та подані із 

запізненням, не будуть розглядатися. 

    Про результати буде повідомлено до 24 травня 2019 р.   

    Організаційний комітет конференції залишає за собою право на відбір 

учасників конференції.  

Тематика секційних засідань конференції буде сформована на основі 

отриманих матеріалів.  

За додатковою інформацією просимо звертатись: mail@aprei.com.ua  

Збірник тез буде сформовано методом прямого відтворення тексту, 

наданого авторами, які несуть відповідальність за його достовірність, зміст і 

стилістику, за правильне цитування джерел та посилання на них. 

Вимоги до оформлення тез: 

 Тези можуть подаватися англійською або українською мовами 

 Тези повинні включати назву, ключові слова та відомості про автора.   

 Якщо тези подаються українською мовою, необхідно обов’язково подати 
англійською мовою назву, ім’я і прізвище автора, заклад та анотацію (200-250 
слів)  

 Text written in English should be carefully proofread 

 Текст статті повинен бути виконаний у Microsoft Word (формат *doc.). 

 Обсяг тез – від 2 до 4 сторінок. 

 Формат сторінки А4, без нумерації, орієнтація – книжкова.  

 Поля: верхнє, нижнє та праве, ліве – 20 мм.  

 Шрифт для тексту тез – Verdana, розмір – 12, міжрядковий інтервал – 1  

 Абзац – 1,25 мм, вирівнювання по ширині.  

 Список використаних джерел оформлюється згідно стандарту з бібліографічного 
опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006  

 Посилання на джерела в тексті слід наводити у порядку їх використання в 
квадратних дужках із зазначенням номера джерела та через кому номера 
сторінки: [1, с. 243].  

https://forms.gle/uhQtdsRoEydZuhcL8
mailto:conference.kiev2019@gmail.com


Розташування структурних елементів тез англійською мовою: 

 
First Name(s), Last Name(s) 

Affiliation  

TITLE 

Keywords: 5 words  

Text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text text, 
text, text, text, text, text [1].  

References: 

1. Допомога ЄС Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/eu-policy/assistance   

 

Розташування структурних елементів тез українською мовою: 

 

  First Name, Last Name 

Affiliation  

Ім’я, прізвище автора 

Заклад 

TITLE 

НАЗВА  

Annotation: text (200-250 words) 

Ключові слова:  до 5 слів    

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  текст 
текст текст текст текст   [1].  

Список використаних джерел: 

Алфавітний порядок  

1. Допомога ЄС Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/eu-policy/assistance   


