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Запрошують до участі у всеукраїнському семінарі 

«Україна в європейському просторі:  

геопросторові особливості та європейська 

уніфікація» 
приуроченого Дню Європи в Україні – 2021 

18 травня 2021 року 

 

Мета семінару – формування дискусійного майданчику для обговорення та 

імплементації європейського досвіду щодо раціональної організації території з метою 

сприяння формуванню комфортного середовища, а також компаративний аналіз 

просторового розвитку країн ЄС та України. Цю проблематику ми хочемо розглянути не 

лише на прикладі України, але й інших країн, насамперед, Центральної та Східної Європи. У 

2021 році ми пропонуємо зробити особливий акцент у дискусії на питаннях структурно-

просторових змін у розвитку регіонів та міст, пов’язаних зі світовою пандемією та її 

наслідками. 

 

Міждисциплінарний характер семінару забезпечить унікальну академічну 

платформу для обговорення ключових здобутків і головних викликів сучасних наукових 

пошуків, а також для рефлексії щодо їх проявів у європейському просторі. 

 

Враховуючи сучасну епідеміологічну ситуацію, семінар відбуватиметься в 

дистанційному форматі. 

 

 



Робота семінару планується за такими напрямами 

 

1 . Географія європейського простору: інтенсифікація просторових зв’язків. 

2. Випробування ЄС викликами сучасності: просторова цілісність та відцентрові 

тенденції. 

3. Міжкультурна комунікація в країнах Європи та Україні. 

4. Урбаністичне середовище в світлі європейських традицій організації простору 

та суспільного розвитку. 

5. Проблеми підтримання та відбудови територій, що постраждали в результаті 

військових дій на Сході України: європейський досвід та осмислення українських рішень. 

 

Окремим модулем семінару передбачається презентація наукового 

періодичного видання 

 

За результатами роботи семінару планується публікація наукового збірника та 

надання сертифікату учасника.  

 

Заявки на участь у семінарі приймаються до 15 травня 2021 року на електронну адресу: 

cesk.tnpu@gmail.com 

 

Форма заявки учасника конференції 

 

Ім’я, прізвище  

Організація/установа  

Посада  

Науковий ступінь, вчене звання  

Назва доповіді  

Напрям роботи семінару  

Потреба друкованої версії наукового 

збірника  

 

Поштова адреса, e-mail  

Мобільний телефон  

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді: 

Обсяг – до 7 сторінок (або до 2100 слів). Редактор Microsoft Word for Windows, шрифт 

Times New Roman, розмір 12 пт, формат А4, орієнтація книжкова. Всі поля по 2 см, абзац 1 

см, міжрядковий інтервал 1. Пропоновані до друку матеріали не повинні бути раніше 

опубліковані або на даний час представлені для публікації в інших виданнях. 

Розміщення на сторінці: назва доповіді великими літерами напівжирним шрифтом, 

вирівнювання – від центру, через рядок – ініціали та прізвище автора (авторів) напівжирним 

шрифтом, курсив, вирівнювання від центру, під ними – електронна адреса автора (авторів), 

курсив, вирівнювання від центру. У наступному рядку – повна назва організації, місто, 

країна курсивом. Через рядок з відступу розміщується реферат (до 250 знаків), нижче – 

ключові слова (до 5 одиниць). Реферат та ключові слова подаються англійською мовою. 

Через рядок з відступу розміщується текст доповіді. Посилання на використані джерела слід 

подавати у квадратних дужках [1; 5]. Під текстом (через рядок) з відступу друкується список 

використаних джерел курсивом. 
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Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці семінару та 

зазначеним вимогам. Збірник наукових праць планується опублікувати за результатами 

семінару в авторській редакції.  

 

Увага! Терміни подачі матеріалів будуть узгоджені в ході семінару. 

 

Контактна інформація: 

0352-43-61-54 – Деканат географічного факультету Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка 

cesk.tnpu@gmail.com 

+38 067-72-14-602 
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