
Дорогі студенти і аспіранти! 

 

Запрошуємо вас взяти участь у науковій конференції молодих вчених  

«США: політика, суспільство, культура», 

присвяченій 30-річчю встановлення дипломатичних відносин США й України. 

 

 
 

Конференція відбудеться 26 січня 2022 р. в Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка 

 

Організатори:  

Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, освітня програма «Американістика та 

європейські студії», 

Освітній департамент студентського парламенту історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

 

На цій конференції молоді науковці – студенти й аспіранти, які вивчають різні аспекти 

розвитку США – зможуть представити і обговорити результати своїх досліджень.  

Тези вашої доповіді будуть опубліковані. 

Дедлайн подачі заявки на участь – 12 грудня 2021 р. 

Дедлайн подачі тез виступу – 12 січня 2022 р. 

 

Робота конференції відбуватиметься за такими тематичними секціями: 
 Американсько-українські відносини 

 Зовнішня політика США і відносини з державами світу  

 Внутрішня політика американських урядів  

 Американське суспільство  

 Наука і культура США  

 

Регламент: доповідь – до 15 хв., виступ у дискусії – до 3 хв. 

Робочі мови: українська, англійська. 

У разі Вашої зацікавленості просимо до 12 грудня 2021 р. надіслати реєстраційну форму на 

адресу ngorodnia@knu.ua 

 

Реєстраційна форма 
Прізвище, ім'я, по-батькові (українською і англійською мовами)  

студент(ка)/аспірант(ка), рік навчання, факультет, освітня програма (українською та 

англійською мовами);  

назва навчального закладу/науково-дослідного інституту, місто (українською та англійською 

мовами); 

назва доповіді (українською й англійською мовами); 

назва секції; 

E-mail 

 

Останній день подачі тез доповідей – 12 січня 2022 р. 

mailto:ngorodnia@knu.ua


Тези доповідей надсилаються науковим керівником студента чи аспіранта з рекомендацією 

до друку з темою листа «публікація тез» на адресу ngorodnia@knu.ua 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 
Обсяг – до 5 стор. формату А–4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файлу з 

розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman,  

розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; абзац. відступ – 10 мм; поля – 20 мм. 

 

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:  

 напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді;  

 прізвище й ініціали автора (шрифт – напівжирний, українською мовою); 

 студент(ка)/аспірант(ка), рік навчання, факультет, освітня програма (українською 

мовою);  

 навчальний заклад/науково-дослідний інститут, місто, в якому його розташовано, 

українською мовою);  

 науковий керівник – прізвище, ім’я-по-батькові, науковий ступінь, вчене звання 

 назва тез доповіді (великі літери, українською мовою);  

 

 прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний, in English); 

 студент(ка)/аспірант(ка), рік навчання, факультет, освітня програма (in English);  

 навчальний заклад/науково-дослідний інститут, місто, в якому його розташовано, in 

English);  

 назва тез доповіді (великі літери, in English);  

 

 текст (українською чи англійською);  

 джерела і література (мовою оригіналу). 

Сторінки не нумеруються. 

 

Назва файлу – відповідно до прізвища та імені учасника конференції (наприклад, 

Марченко_О_тези). 

Використані джерела і література (без повторів) оформлюються в кінці тексту в 

порядку згадування в тексті.  

У тексті посилення позначаються квадратними дужками із вказівкою в них 

порядкового номера джерела і (через кому) номера сторінки, наприклад: [1, с. 89]. 

 

Приклад оформлення тез доповіді: 
 

Секція: Американсько-українські відносини 

 

Марченко О. О.,  

студентка ІІІ курсу історичного факультету, ОП «Американістика і європейські студії»  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 

Науковий керівник – Петров П.П., кандидат історичних наук, доцент 

 

ДЛЯ ЧОГО АМЕРИЦІ ПІДТРИМУВАТИ УКРАЇНУ  

 

Oleksandra Marchenko 

3
rd

 year student, Faculty of History, Education Program “American and European Studies” 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv 

WHY SHOULD AMERICA SUPPORT UKRAINE 

 

 Текст (українською або англійською мовами) 

 Джерела і література (мовою оригіналу) 

mailto:ngorodnia@knu.ua


Приклади оформлення джерел і літератури: 
1) Монографія: 

Городня Н. Д. Східна Азія у зовнішній політиці США. Київ: Прінт-сервіс, 2014.  

2) Стаття у збірці наукових праць: 

Городня Н. Динаміка американсько-китайських відносин в кінці ХХ – ХХІ ст. як 

свідчення нової ролі Китаю у міжнародній системі // Україна–Китай – 25 років 

співробітництва: результати та перспективи / За ред. О. М. Олійника. Київ: ДУ «Інститут 

всесвітньої історії НАН України», 2018. С. 74–97. 

3) Стаття у науковому журналі (друкованому): 

Машевський О., Таран М., Шевченко Н. Наукова школа істориків-американістів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Борис Михайлович Гончар // 

Американська історія та політика. 2020. №9. С. 114–125. 

Таран М. Китайська ініціатива «Один пояс – один шлях» та стратегічні виклики для 

США // Американська історія та політика. 2017. № 4. С. 139–151. 

4) Інтернет-ресурси 

При використанні інтернет-ресурсів обов’язково має бути вказано режим доступу до 

джерела інформації.  

Наприклад,  

Джерело без автора, опубліковане на сайті 

U. S. Foreign Policy toward Ukraine. Testimony Eric Rubin, Deputy Assistant 

Secretary, Bureau of European and Eurasian Affairs. Statement before the House Foreign Affairs 

Committee. Washington, DC. March 6, 2014 / U.S. Department of States. URL: https://2009-

2017.state.gov/p/eur/rls/rm/2014/mar/223023.htm 

Стаття з автором/авторами, опублікована на сайті 

Jones Bruce. The Era of U.S.–China Cooperation is Drawing to a Close – What Comes Next? 

2019, January 7 / Brookings. URL: https://www.brookings.edu/blog/order-from-

chaos/2019/01/07/the-era-of-u-s-china-cooperation-is-drawing-to-a-close-what-comes-next/ 

Стаття в журналі 

Brands Hal, Gaddis John Lewis. The New Cold War. America, China, and the Echoes of 

History // Foreign Affairs. 2021. Vol. 100, No. 6. Рp. 10–20. URL: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/1991-02-01/asian-pacific-rim-success-pace 

 

Якщо у вас є запитання, звертайтесь, будь ласка, до  

Лісового Андрія, голови Освітнього департаменту СПІФ andrii.lisovyi2003@gmail.com,  

073-094-82-04 

Городньої Наталії Данилівни, професорки кафедри нової та новітньої історії зарубіжних 

країн ngorodnia@knu.ua, 095-768-16-22  

 

З повагою, 

Оргкомітет 
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