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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 
участю 24.02.2023

«ДИПЛОМАТІЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ: РЕТРОСПЕКЦІЯ І 
СУЧАСНІСТЬ»

Конференція  відбудеться  24  лютого  2023  року  онлайн  на  базі  платформи 
Google Meet. Початок роботи конференції об 11:00.

Тематичні напрями роботи конференції:
1. Актуальні проблеми сучасної дипломатії в умовах повномасштабної агресії 

рф проти України;
2. Розвиток галузевої дипломатії: світовий досвід та вітчизняна практика;
3. Історичні аспекти розвитку вітчизняної та зарубіжної дипломатії в умовах 

війни та подолання її наслідків;
4. Дипломатія України та її союзників в умовах війни.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Ржевська  Н.  Ф.,  доктор  політичних  наук,  професор,  завідувачка  кафедри 
міжнародних  відносин,  інформації  та  регіональних  студій,  голова 
оргкомітету



Троян С. С., доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних 
відносин,  інформації  та  регіональних  студій,  заступник  голови 
оргкомітету

Поведа  О.  П.,  кандидат  політичних  наук,   доцент  кафедри  міжнародних 
відносин,  інформації  та  регіональних  студій,  голова  робочої  групи 
оргкомітету

Седляр Ю. О., доктор політичних наук, доцент, професор кафедри міжнародних 
відносин, інформації та регіональних студій, член оргкомітету

Боротканич  Н.  П.,  кандидат  історичних  наук,  доцент  кафедри  міжнародних 
відносин, інформації та регіональних студій, член оргкомітету

Дерев’янко  І.  П.,  кандидат  історичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри 
міжнародних  відносин,  інформації  та  регіональних  студій,  член 
оргкомітету

Мороз А. С., кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин, 
інформації та регіональних студій, член оргкомітету

Сапсай  А.  П.,  кандидат  політичних  наук,  доцент  кафедри  міжнародних 
відносин, інформації та регіональних студій, член оргкомітету

Клавдієнко С. І., старший викладач кафедри міжнародних відносин, інформації 
та регіональних студій, член оргкомітету

Мендрін О. В. старший викладач кафедри міжнародних відносин, інформації та 
регіональних студій, член оргкомітету.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

Умови подання матеріалів:
 заявку щодо участі у конференції просимо подати до 14.02.2023, заповнивши 

форму за посиланням: https://forms.gle/1aWci8R8dMBa5wBR8
 до заявки (в останньому пункті форми) додати файл з тезами доповіді;
 отримати  на  електронну  пошту,  зазначену  при  реєстрації,  підтвердження 

участі у конференції.

https://forms.gle/1aWci8R8dMBa5wBR8


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

До  публікації  приймаються  тези  написані  одноосібно  або  у  співавторстві 
(максимальна кількість співавторів – одна особа).

Оформлення тексту тез доповідей:
 формат файлу .doc або .docx, обсягом до 10 мб;
 обсяг тексту до 3 сторінок (без списку літератури);
 формат А4;
 поля 2 см (з усіх боків);
 шрифт Times New Roman, 12;
 інтервал 1;
 абзацний відступ 1,5;
 сторінки не нумеруються.
Заголовки:
Перший рядок (вирівнювання за правим краєм) – прізвище, ім’я, по батькові.
Другий рядок  (вирівнювання  за  правим  краєм)  –  науковий  ступінь,  вчене 

звання, посада; (для студентів): курс, спеціальність.
Третій рядок (вирівнювання за правим краєм) – назва ЗВО.
Четвертий рядок  (вирівнювання  по  центру,  прописними  літерами, 

напівжирним шрифтом) – тема доповіді.
П’ятий рядок залишити порожнім.
Шостий рядок (з абзацного відступу)  – починається текст доповіді.
Оформлення цитування:
Після тексту доповіді (без пробілів) слово «Список використаних джерел» (з 

прописної (великої) літери, розташовується по центру).
Перелік  джерел  подається  в  абетковому  порядку  авторів  /  назв,  першими 

вказуються  україномовні  джерела.  При  оформленні  опису  джерел 
необхідно дотримуватись вимог стандарту ДСТУ 8302:2015.

Посилання на літературу в тексті доповіді подаються за таким зразком: [7, с. 
123],  де  «7»  –  номер  джерела  за  списком,  «с.»  –  скорочення  слова 
сторінка,  123  –  номер  сторінки  у  зазначеному  джерелі.  Посилання  на 



декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 
9, с. 48; 11, с. 257].

ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Тези наданих доповідей мають відображати оригінальні думки авторів.
Посилання на чужі ідеї та твори є обов’язковим і оформлюється відповідно до 

вказаних вище вимог до цитування.
Порушення  принципів  академічної  доброчесності  є  підставою для  відмови  у 

публікації тез та участі у роботі конференції.
Представлені до публікації тексти мають містити матеріали, що не викладались 

авторами в інших публікаціях.
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