
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Вельмишановні колеги! 
Кафедра нової та новітньої історії 

зарубіжних країн 
історичного факультету 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

 
за міжнародною участю 

Інституту кавказознавства НАН Азербайджану 
(Баку, Азербайджанська Республіка), 

 
запрошують взяти участь у Міжнародному науково-практичному семінарі 

«КАВКАЗОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ» 
(присвячені 100-річчю утворення АДР і 

100-річчю налагодження офіційних відносин між 
Азербайджанською Демократичною Республікою та Українською Державою), 

які відбудуться 18 травня 2018 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
До участі в семінарі запрошуються аспіранти, викладачі вищих навчальних 

закладів, науковці. 
 
Тематичні напрями семінару: 

- Маловідомі сторінки історії Азербайджану; 
- Актуальні питання азербайджансько-українських відносин; 
- Азербайджанці в українському вимірі; 
- Українці в азербайджанському світі. 
 

До початку семінару передбачається видати збірник матеріалів. 
 
Робочі мови: українська, російська. 
Для участі в семінарі до 1 квітня 2018 року слід надіслати заявку та матеріали 

доповіді в електронній формі на адресу Kupchik_Oleg@ukr.net 
Персональне запрошення Вам буде надіслане на електронну пошту. 
 
Проїзд, проживання, харчування за рахунок учасника конференції!!! 
 
 
 
 



За більш детальною інформацією звертатись: 
кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 
вул. Володимирська, 60, оф. 447 (адреса Оргкомітету) 
e-mail: Kupchik_Oleg@ukr.net 
Контактна особа: Купчик Олег Романович (097) 246-26-64 
 
 
 

Зразок заявки 
- Прізвище 
- Ім’я 
- По-батькові 
- Науковий ступінь 
- Вчене звання 
- Місце роботи 
- Посада 
- Тематичний напрямок 
- Назва доповіді 
- Номер телефону (мобільний) 
- E-mail 
- Потреба в резервуванні місця у готелі КНУ ім. Т. Шевченка. 
 

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді 
1. Об’єм не повинен перевищувати 20 тис. друкованих знаків. 
2. Шрифт Arial, кегль – 14, інтервал – 1. 
3. Поля: верхнє – 2 см., нижнє – 2 см., праве – 2 см., ліве – 2,5 см. 
4. Абзац – 1 см. виставляється за допомогою меню “Вставка” – “Абзац” (не 
використовувати пробіли и Tab). 
5. Малюнки, фото, таблиці й інші графічні зображення додаються окремим файлом у 
форматі jpg. 
6. Список джерел та літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку. 
Подається лише та література, на яку є посилання в тексті. Одна позиція повинна 
містити лише одне джерело. Посилання в тексті оформлюються у квадратних дужках: 
порядковий номер і сторінка (ки) (напр.: 1, с. 12-15). 
7. Матеріали доповіді повинні містити: ім’я і прізвище автора, місце роботи, посада, 
назву доповіді. 
8. Анкета учасника додається окремим файлом. 
9. Редколегія залишає за собою право відбору матеріалів та їх редагування. 
10. Надіслані матеріали редколегія не повертає. 
 

З повагою, Оргкомітет 
 


