
Міністерство освіти і науки України 

Запорізька державна інженерна академія 

Запорізька обласна державна адміністрація 

Генеральне Консульство Республіки Польща в Україні в 

Донецьку 

Українська академія політичних наук 

Вища школа інформатики, управління та адміністрації у 

Варшаві 

Інститут слов’янської філософії ім. св. Кирила і Мефодія 

Вища школа туризму і екології в Сухій-Бескидзькій  

(Малопольське воєводство) 

Технолого-гуманітарний університет ім. Казимира 

Пуласького у Радомі 

Товариство польської культури ім. св. Іоанна Павла ІІ  

                                (м. Запоріжжя) 

 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

“УКРАЇНА-ПОЛЬЩА:  

ДІАЛОГ КУЛЬТУР В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ” 

25-27 вересня 2014 року 

м. Запоріжжя 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

за напрямами роботи: 

 Україна і Польща: напрями соціогуманітарного розвитку. 

 Ефективна стратегія європейського вибору в умовах глобалізації. 

 Досвід та перспективи взаємодії громадських організацій, національно-

культурних товариств, церкви у збереженні традиційних європейських 

духовно-культурних цінностей. 

 Роль і місце молоді в процесах євроінтеграції та розбудові громадянського 

суспільства. 

 Інформаційні технології та ЗМІ як форма міжкультурної комунікації. 

 Міграція, освіта, культурна політика та культурний обмін. 

 Мовна підготовка студентів до міжкультурної комунікації. 

 Стратегічні пріоритети розвитку економіки в ХХІ столітті. 

 Сучасні тенденції гармонізації контролю та фінансово-облікових аспектів в 

умовах євроінтеграції. 

 Процеси модернізації науки і техніки в європейському просторі. 

 Європейський досвід впровадження енергоефективних та енергоощадних 

технологій у промисловості та комунальній сфері. 

 Сучасні проблеми та перспективи розвитку будівництва та житлово-



комунального господарства в процесі трансформації до євроінтеграції. 

 Досвід впровадження природоохоронного законодавства та технологій захисту 

навколишнього середовища в Україні та ЄС. 

 Інформаційні керуючі системи. 

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

 За результатами роботи конференції буде видано: 

 збірник тез доповідей; 

 статті у фахових журналах (―Гуманітарний вісник ЗДІА‖, ―Економічний вісник 

ЗДІА‖, ―Металургія‖) - за бажанням. 

 
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова: Швець Євгеній Якович – член-кореспондент Академії інженерних наук 

України, Заслужений працівник освіти України, професор, в.о ректора ЗДІА. 

Співголова: Jakub Wołąsiewicz – Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w 

Doniecku. 

Zdzisław Nowakowski – prof. ndzw. dr hab. inż. rektor Wyższej Szkoły Informatyki, 

Zarządzania i Administracji (m.Warszawa). 

Wojciech Słomski – prof. zw., dr hab., dyrektor Instytutu Studiów nad Filozofią 

Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego (m.Warszawa). 

Henryk Hoffmann – dr hab. prof. Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 

(m. Kraków).  

Zbigniew Łukasik – dr hab. inż., prof. zw., rektor Uniwersytetu Technologiczno – 

Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

Jan Zubielewicz – prof., dr hab. katedra filozofii i pedagogiki, Politechnika Warszawskа. 

Rafał Kowalczyk – dr hab., prof. Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu 

Łódzkiego. 

Ewa Staszyńska-Koścjuszko – prof., dr hab Instytut Filozofii, Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Jacek Brożyna – dr inż. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. 

Lucjusz Nadbereżny – Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu 

Marszałkowskiego w Rzeszowie. 

Ян Собіло – єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії РКЦ. 

Андрієнко Петро Дмитрович – д.т.н., професор, директор з науки ВАТ "НДІ 

"Перетворювач". 

Банах Віктор Аркадійович – д.т.н., професор, завідувач кафедри міського 

будівництва і  господарства  Запорізької державної інженерної академії. 

 Баранов Валерій Олексійович – голова Запорізької обласної державної адміністрації. 

Воронкова Валентина Григорівна – д.філос.н., професор, академік Української 

академії політичних наук, академік Міжнародної академії наук вищої школи, академік 

Академії наук соціальних технологій і місцевого самоврядування (м. Москва), завідувач 

кафедри менеджменту організацій Запорізької державної інженерної академії.  

Ґодун Ярослав – директор Польського Інституту у Києві, Перший Радник 

Посольства Республіки Польща в Україні. 

Гринько Тетяна Валеріївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та 

управління підприємством Дніпропетровського національного університету ім. Олеся 

Гончара. 

Денисов Юрій Олександрович – д.т.н., професор, завідувач кафедри промислової 

електроніки Чернігівського національного технологічного університету. 



Душкін Станіслав Станіславович – д.т.н., професор Харківського національного 

університету міського господарства ім. О.М. Бекетова. 

Жадько Віталій Андрійович – д.філос.н., професор, завідувач кафедри суспільних 

дисциплін Запорізького державного медичного університету. 

Катаєв Станіслав Львович – д.соц.н., професор, завідувач кафедри соціології   

Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького.  

Коваленко Олена Валеріївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки 

підприємства Запорізької державної інженерної академії.   

Кулябко Володимир Васильович – д.т.н., професор Придніпровської державної 

академії будівництва та архітектури (м. Дніпропетровськ). 

Кущенко Володимир Миколайович – д.т.н., професор Донбаської національної 

академії будівництва та архітектури. 

Левінзон Давид Іделевич – д.т.н., професор Кременчуцького національного 

університету ім. М.Остроградського. 

Макаренко  Андрій Петрович – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту 

Запорізької державної інженерної академії.   

Мантуло Наталія Борисівна – д. н.  із соц.ком., професор кафедри іноземних мов 

Запорізької державної інженерної академії. 

Метеленко Наталя Георгіївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри   фінансів 

Запорізької державної інженерної академії. 

Новіков Олександр Олександрович – д.х.н., професор, завідувач кафедри фізичної та 

біомедичної електроніки Херсонського національного технічного університету. 

Павлов Іван Дмитрович – д.т.н., професор,  дійсний член Академії будівництва 

України, завідувач кафедри  промислового та цивільного будівництва Запорізької 

державної інженерної академії, лауреат премії академіка М.С. Буднікова.  

Павлюк Ольга Юріївна – член правління Союзу поляків України, голова Обласного 

товариства польської культури ім. А. Міцкевича. 

Переверзєв Анатолій Васильович – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи 

Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій. 

Першин Євген Володимирович – директор інженерно-будівельного підприємства 

«ФОРТ» (м. Запоріжжя). 

Погребна Вікторія Леонідівна – д.філол.н., завідувач кафедри журналістики 

Запорізького національного технічного університету. 

Порфімович Ольга Леонідівна – д.політ.н., професор кафедри соціальних 

комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету ім. 

Т.Г.Шевченка. 

Приходько Ганна Іллівна – д.філол.н., професор кафедри англійської філології 

Запорізького національного університету. 

Рябенький Володимир Михайлович – д.т.н., професор, завідувач кафедри 

електротехніки та електронних систем Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова (м. Миколаїв). 

Семенов Андрій Григорович – д.е.н., професор, директор Інституту економіки 

Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).  

Ткачук Олександр Андрійович – д.т.н., професор, завідувач кафедри міського 

будівництва і господарства Національного університету водного господарства та 

природокористування (м. Рівне). 

Турган Ольга Дмитрівна – д.філол.н., професор, завідувач кафедри культурології та 

українознавства Запорізького державного медичного університету 

Филипович Людмила Олександрівна – д.філос.н., завідувач відділу історії релігії і 

практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. 



Сковороди НАН України. 

Чуб Олександр Анатолійович – д.т.н., професор, завідувач кафедри водопостачання і 

водовідведення Запорізької державної інженерної академії. 

Швець Дмитро Євгенійович – д.соц.н, професор кафедри менеджменту організацій 

Запорізької державної інженерної академії.   

Яковлєва Ірина Геннадіївна – д.т.н., професор, завідувач кафедри   теплоенергетики 

Запорізької державної інженерної академії.    

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Для участі у роботі конференції потрібно не пізніше 1 липня  2014 р. 

Відправити вкладеними файлами на електронну адресу ukr-pol2014@yandex.ua  

заявку про участь (форма додається); тези доповіді; копію квитанції про сплату  

оргвнеску. 

Тези будуть опубліковані окремим збірником до початку роботи конференції. 

Вимоги до оформлення тез доповіді: формат А4; редактор - MS Word; кегль - 

Times New Roman 14; міжрядковий інтервал — 1,5; всі поля по 20 мм; абзацний 

відступ 10 мм, обсяг — до 3-х сторінок. 

Рисунки і таблиці :  кегль - Times New Roman 12, міжрядковий інтервал — 1; 

використання чорно-білої гами; використання фону не допускається. 

Формули: оформлювати за допомогою редактора Microsoft Eguation; 

нумерувати у круглих дужках. 

Список літератури:  кегль - Times New Roman 12; міжрядковий інтервал — 1; 

оформлювати відповідно до стандартів; посилання в тексті на літературу в 

квадратних дужках. 

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог та 

подані у зазначений термін. 

За умови очної участі у конференції друковані матеріали учасники 

отримають під час реєстрації. Дистанційним учасникам авторський екземпляр буде 

надіслано поштою. 

Організаційний внесок конференції -  100 грн. або 10 євро для іноземних 

учасників(інформаційні матеріали, публікації тез, проживання). 

Реквізити для сплати оргвнеску: 

ПриватБанк 

р/р 5577212600383064 

Отримувач: Нікітенко Еліна Костянтинівна 

Контактний телефон: (061)227-12-06 Чернова Ірина (061) 227-12-93 Мантуло 

Наталія Борисівна 

 

                                                           Оргкомітет конференції 


