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Кафедра туристичного бізнесу та країнознавства 
Факультет міжнародних економічних відносин і 
туристичного бізнесу Харківського національного  
університету імені В. Н. Каразіна 

 
 

 
Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній 
науково-практичній конференції до 

100-річчя з дня заснування Української господарської академії в Подєбрадах 
«Історично-культурний феномен Української господарської академії в Подєбрадах» 

Посвідчення №110 від  7 лютого 2022 р., 
яка відбудеться онлайн 25 листопада 2022 року. 

 
На обговорення виносяться тематичні напрями: 

 діяльність українських емігрантів у Чехословаччині міжвоєнного періоду як наріжний камінь 
українського державотворення; 

 наукова, термінологічна, інженерна та культурно-просвітницька діяльність викладачів і 
випускників Української господарської академії; 

 «Подєбрадський полк УНР»: від колишніх військовиків визвольних змагань – до студентів та 
викладачів Української господарської академії; 

 діяльність Української господарської академії та її наступників: Українського технічно-
господарського інституту позаочного навчання у Подєбрадах, Мюнхені та Нью-Йорку; 

 українські адреси в Чехії та чеські адреси в Україні як складова культурної дипломатії обох 
країн. 
  

Для участі в онлайн конференції просимо до 15 листопада 2022 р. надіслати заявку на електронну 
адресу: aksjonovanat@ukr.net. Контактна особа: Наталя Аксьонова +380504015805. 
Мови конференції: українська, англійська, чеська. 

 
Вимоги до оформлення статей 

Після проведення заходу планується видання збірника доповідей конференції. Електронний 
варіант статей потрібно надсилати на електронну адресу конференції: aksjonovanat@ukr.net. Обсяг 
до 15 сторінок формату А4. Текст форматувати відповідно до вимог: міжрядковий інтервал 1,5, 
шрифтом Times New Roman, 14 кегль, абзац автоматично 1,25, усі поля 2 см. На першій сторінці зверху 
зліва розміщується УДК, праворуч ім’я та прізвище автора. Наступний рядок назва тез доповіді – 
великими літерами, розміщення по центру. Анотації та ключові слова (до 500 знаків) українською та 
англійською мовами подавати перед текстом. Посилання давати за зразком [2, с. 45]. Оформлення 
літератури здійснювати відповідно до чинних бібліографічних вимог. Текст подавати у форматі файлу 
.doc, підписаного прізвищем автора/ів. Просимо надіслати статті до 30 листопада 2022 р. 

 

Заявка 
на участь у конференції «Історично-культурний феномен  

Української господарської академії в Подєбрадах» 
Прізвище, ім’я: 
Навчальний заклад (інституція): 
Посада/статус (студент, аспірант, факультет, науковий ступінь, вчене звання):  
Тел.: 
E-mail: 
Тема доповіді: 
Із запропонованих наукових напрямів для мене становить інтерес:  
На підставі вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. 
даю згоду на обробку наданих мною персональних даних із метою участі в науково-практичній 
конференції «Історично-культурний феномен Української господарської академії в Подєбрадах». 

З повагою, ОРГКОМІТЕТ 

mailto:aksjonovanat@ukr.net

