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Вельмишановні  студенти, аспіранти та колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної наукової конференції для 

студентів та молодих науковців 

«Європейська інтеграція: історичний досвід та політичні перспективи», 

яка відбудеться 16 – 17 листопада 2017 року в м. Ніжині (Україна) 

Тематика для обговорення на конференції: 

1. Становлення та розвиток ідей про інтеграцію країн Європи у науковій думці 

ХІХ – ХХ ст. 

2. Історія європейського інтеграційного процесу  
3. Політичні, економічні, соціальні, правові, гуманітарні та безпекові проблеми 

Європейського Союзу  
4. Транскордонне співробітництво як механізм реалізації політики Східного 

партнерства 
5. Міграційна криза та майбутнє ЄС  
6. Вишеградська група та російська агресія щодо України. Перспективи 

Європейської інтеграції України в контексті військово-політичної ситуації на її 

теренах 
7. Європейські цінності, стандарти  та захист прав людини в євроінтеграційній 

політиці 
8. Право Європейського Союзу та проблема його гармонізації з національним 

правом в умовах інтеграції  
9. Європейська ідентичність:погляд Східної Європи  
10. Роль та місце країн Східної Європи у підтримці реалізації Україною 

євроінтеграційної стратегії  
11. Закордонний досвід асоціації з Європейським Союзом  
 

Для участі в конференції необхідно до 22 жовтня 2017 р. надіслати заявку  (див. додаток), а 

також текст статті. Матеріали учасників конференції, які відповідають висунутим вимогам будуть 

опубліковані у збірці матеріалів конференції. Вартість однієї сторінки іншомовного тексту – 30 

грн. Вартість однієї сторінки україномовного тексту – 20 грн. Обсяг статті – до 12 сторінок, з 

УДК, анотацією та ключовими словами). Статті подавати у електронному варіанті (у текстовому 

редакторі Word шрифтом Times NewRoman, 14 кеглем, інтервал 1,5,  з полями 20 мм, формат rtf). 

Робочі мови – українська, польська, білоруська, російська, англійська. Організаційний внесок 

для учасників конференції становить 100 грн. (поліграфічні та поштові витрати). Проїзд, 

проживання та харчування – за кошти учасників або організації, що надає відрядження. 

 

Наші контакти 
Адреса: 

16602   вул. Графська, 2, м. Ніжин Чернігівська обл., 

Ніжинський державний університет  імені Миколи Гоголя 

Контактна особа в Україні: 

Кузьменко Юлія Володимирівна тел. +38 0688138996 

Електронна пошта: kuzmenko_yulia@ukr.net 

історико-юридичний факультет Контактна особа в Польші: 

 кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин Матеуш Каміонка (Mateusz Kamionka)  

 тел. +48 506919441  

 e-mail: mattkamionka@gmail.com 
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Зразок заявки-анкети 

 

Прізвище, ___________________________________________________ 

ім’я та по батькові ____________________________________________ 

 

Місце роботи або навчання ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Науковий керівник   ________________________________________ 
 

Телефон  __________________________________ 

Е-mail      __________________________________ 

 

Поштова адреса:  ___________________________ 

 

Тема доповіді     ____________________________ 

 

Секція                 ____________________________ 

 

Дата відправки матеріалів  ___________ 

 

Підпис 
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Dear Colleagues, 

 

We are pleased to invite you to the ІІ International conference for students and young researchers 

“European Integration: History and Political Prospects”, which will take place on 16-17 November 

2017 in Nizhyn (Ukraine) at Nizhyn Gogol State University. 

 

The Conference organizers invite papers, abstracts and presentation proposals relevant to any of the 

following or related subjects: 

1. Development and promotion of ideas for the integration of the European countries in the XIX - XX 

centuries. 

2. The history of the European integration process. 

3. Political, economic, social, legal, humanitarian and security issues of the EU. 

4. Cross-border cooperation as a mechanism for the implementation of the Eastern Partnership. 

5. Migration crisis and the future of the EU. 

6. The Visegrad Group and Russian aggression against Ukraine. Prospects of the European 

integration of Ukraine in the context of the military and political situation on its territory. 

7. European values, standards and human rights in the European integration policy. 

8. The legal system of the EU and the problem of harmonizing it with the national law in terms of 

integration. 

9. European identity: a view of Eastern Europe. 

10. The role of Eastern Europe in supporting the integration strategy of Ukraine. 

11. Foreign experience of association with the European Union. 

 

Registration:  

The registration form (see below) should be completed and e-mailed by Octomber 22, 2017 to 

kuzmenko_yulia@ukr.net 

Registration fee: 100 UAH.  

Registration fee covers: Conference Program, coffee breaks, stationery. 

Book of conference papers: 

The conference is accepting submissions for papers to be published. Prepare your paper using Microsoft 

Word software. The paper should follow the following format: up to 12 single-sided pages inclusive of all 

tables, figures, references, abstract, and keywords and so on. The text should be 1.5 spaced. Do not 

number the pages. Font type: Times New Roman. Font size: 14 point. Set the page margins exactly as 

follows: top, bottom, left and right for 20 mm. Paragraph indent: 1.25. Text file format: RTF. 

E-mail your paper to: kuzmenko_yulia@ukr.net 

Publication fees: 20 UAH for each page in the Ukrainian language and 30 UAH for each page in other 

languages. 
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Pay registration and publication fees at the conference site. 

 

Working languages: Ukrainian, Polish, Belorussian, Russian, English. 

 

Transportation: 

Conference participants are responsible for arranging their own transportation to and from the conference 

site. 

Accommodation and Meals are self-supported. 

 

If you have additional questions please contact us in any convenient way: 

Julia Kuzmenko, Ukraine  

Tel.:+38 0688138996 

E-mail: kuzmenko_yulia@ukr.net 

 

Mateusz Kamionka, Poland 

Tel.: . +48 506919441 

E-mail: mattkamionka@gmail.com 

 

Address: 2, Graphska Str., Nizhyn, Chernihiv Region, Ukraine, 16602 

Nizhyn Gogol State University 

Department of World History and International Relations 

 

 

REGISTRATION FORM 

Full Name:  

University/Institute: 

Department: 

Position: 

Research supervisor: 

Telephone number: 

E-mail: 

Address: 

Presentation title:  

Presentation subject (1 -11):  
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