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Інформаційний лист 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Х Всеукраїнської інтернет-конференції 

«Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного 

процесу» 

Для участі у роботі конференції запрошуються науково-педагогічні працівники, 

аспіранти, студенти.  

 

Конференція відбудеться 29 травня 2020 р. в Маріупольському державному 

університеті (м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129).  

Заявки на участь у конференції та матеріали виступу приймаються оргкомітетом до 

22 травня 2020 р. 

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ: 

1. Процеси регіоналізації та глобалізації як фактор світового розвитку. 

2. Зовнішня політика України на сучасному етапі 

3. Історія міжнародних відносин. 

4. Зовнішня політика держав світу в умовах глобалізації. 

5. Трансформація політичних систем держав світу в контексті глобалізації.  

6. Повернення та переосвоєння тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях: сучасний стан та перспективи. 
 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 

 

Тези виступів буде розміщено на офіційному сайті Маріупольського державного 

університету http://mdu.in.ua/ у розділі «Наукова діяльність» - «Матеріали конференцій». 

Збірник у форматі PDF буде надісланий на електрону адресу учасника конференції.  
 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ: 

 

Матеріали подаються в електронному та роздрукованому вигляді за адресою: 87556, 

пр. Будівельників, 129, МДУ, кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики, 

оргкомітет Інтернет-конференції або надсилаються на електрону пошту кафедри: 

irfp@mdu.in.ua  

Разом із текстом доповіді окремим документом подається заявка на участь у конференції 

(зразок додається), та ксерокопія або сканована копія квитанції про оплату.  

 

Вимоги до оформлення тез: формат Microsoft Word, шрифт – Times New Roman – 12, 

міжрядковий інтервал — 1, поля: ліве - 2 см, праве - 1 см, верхнє - 2 см, нижнє - 2 см. 

Максимальний обсяг матеріалу: 3 сторінки (зі списком літератури). Сторінки не нумерувати. 

Зразок оформлення тез додається. 

Список використаних джерел розміщується наприкінці матеріалу в алфавітному порядку за 

вимогами наданими у зразку. Посилання в тексті наводяться у квадратних дужках [1, с. 6]. 

Автори публікацій несуть повну відповідальність за зміст надісланих матеріалів. 

http://mdu.in.ua/
mailto:irfp@mdu.in.ua


Контактний телефон: (098) 5797953, Гільченко Олена Леонідівна, (098) 1128742 Кулик 

Вероніка Сергіївна. 

Організаційний внесок учасників конференції складає 100 грн., який необхідно переказати 

за наступними реквізитами: одержувач – Маріупольський державний університет. 

Розрахунковий рахунок: UA 57 820172 03132 51001 2010 08203 банк ДКСУ м. Київ. ЗКПО: 

26593428. Призначення платежу – за участь у Х Всеукраїнській інтернет-конференції 

«Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного 

процесу» (обов'язково вказати своє прізвище та ініціали). 

Персональне запрошення буде надіслано після отримання заявки на участь, тез матеріалів та 

скановане зображення квитанції про оплату організаційного внеску.  
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ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ МАТЕРІАЛІВ 

 

УДК 329.055.3(495)“1974/2010”(045) 

 

ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА КИТАЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 

Іваненко Г. І., студент ІІІ курсу спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії” Маріупольського державного університету 

 

Текст тез… 
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