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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Кафедра міжнародних відносин Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара запрошує до участі у Міжнародній науково-практичній 

конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН» представників наукової спільноти, громадських організацій, 

державних установ, підприємств. 

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ – всебічне обговорення актуальних проблем 

сучасних міжнародних відносин. 

 

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1 Глобальні виклики в сучасних міжнародних відносинах 

Секція 2 Трансформація системи політичних відносин міжнародних акторів 

Секція 3 Міжнародне право та міжнародний правопорядок 

Секція 4 Сучасні виклики міжнародній та національній безпеці 

Секція 5 Міжнародні економічні відносини» в умовах пандемії СOVID-2019 

Секція 6 Соціо-культурні та релігійні трансформації в сучасних міжнародних 

відносинах 

Секція 7 Діджиталізація сучасного світу та міжнародні відносини 

Секція 8 Україна в системі міжнародних відносин 
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Конференція відбудеться 05-06 ЛИСТОПАДА 2021 р. на базі Палацу 

студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара                          

(м. Дніпро, пл. Шевченка, 1 (парк ім. Т.Г. Шевченка). У випадку негативної 

епідеміологічної ситуації – конференцію буде проведено в онлайн режимі на 

платформі ZOOM / MICROSOFT TEAMS (учасники конференції отримають 

посилання на вказані ними електронні пошти).  

 

 

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: очна, заочна / дистанційна (за умови 

негативної епідеміологічної ситуації). 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ – БЕЗКОШТОВНА  

 

За підсумками конференції учасники отримають електронний збірник 

матеріалів конференції та електронний сертифікат учасника (англійською мовою). 

Збірник матеріалів конференції буде розміщено в українських та міжнародних 

бібліографічних базах та репозиторіях.  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ  

ДОСЛІДЖЕННЯ (ПУБЛІКАЦІЇ)ПРИКЛАД 2. 

 

Обсяг публікації від 3 до 10 сторінок. 

Матеріали конференції оформлюються у текстовому процесорі Microsoft 

Word: шрифт – Times New Romar; розмір шрифту – 14.  

Параметри сторінки: вирівнювання – за шириною; відступ – перший рядок 

(абзац) 1,25; міжрядковий інтервал – 1,5; зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2,5 см. 

У публікації вказується: прізвище (великими буквами), ім’я (прізвище та ім’я 

– застосування жирного накреслення до тексту) – вирівнювання вмісту за правим 

полем, розмір шрифту – 14. Нижче вказується науковий ступінь, вчене звання, 

посада (для студентів: курс навчання, назва кафедри, факультету), назва 

навчального закладу (організації) без скорочень – вирівнювання вмісту за правим 

полем, розмір шрифту – 12; міжрядковий інтервал – 1. Нижче вказується назва 

доповіді: великі букви, розташування в центрі сторінки, застосування жирного 

накреслення до тексту.  

Формули оформлюються у текстовому процесорі Microsoft Word; таблиці 

оформлюються у процесорі Microsoft Word; графіки, діаграми – Microsoft Office 

Excel; малюнки повинні мати розширення jpeg. Бажано залишати можливість 

редагування зазначених елементів для коректного оформлення збірнику матеріалів 

конференції. 

Після тексту доповіді наводиться список використаних джерел. «Список 

використаних джерел» (застосування жирного накреслення до назви структурного 

елементу) та посилання на джерела мають бути оформлені за міжнародним 

стандартом АРА (American Psychological Association (APA) Style) 

http://nbuv.gov.ua/node/929 (розмір шрифту – 12; міжрядковий інтервал – 1; 

застосування курсивного накреслення до тексту).  

Бакалаври, магістри, аспіранти, за умови публікації без співавторства з 

науковим керівником після «Списку використаних джерел» зазначають наукового 

http://nbuv.gov.ua/node/929
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керівника (прізвище (великими літерами), ім’я, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, назва організації; вирівнювання вмісту за правим полем, застосування 

курсивного накреслення до тексту).  

 

 

Учасники  конференції мають заповнити ЗАЯВКУ до участі за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbN9Y-8-AkI-

4Vl5lzWt2F_tou2HjSMbpklB_iMprcEJpacg/viewform?usp=sf_linkабо  

надіслати окремим файлом у текстовому процесорі Microsoft Word Приклад 1. 

(назва файлу: ПРІЗВИЩЕ_ЗАЯВКА, та надіслати на електрону пошту: 

internationalrelations@fsnmv.dnu.edu.ua).  

 

ПУБЛІКАЦІЯ МАЄ БУТИ НАДІСЛАНА ДО 24 ЖОВТНЯ 2021 р.                       

НА ЕЛЕКТРОНУ ПОШТУ:  internationalrelations@fsnmv.dnu.edu.ua (Тема 

листа: Конференція 05-06 листопада 2021 р.; назва файлу: 

ПРІЗВИЩЕ_ПУБЛІКАЦІЯ). 

 

З питань щодо участі у конференції можете звертатися до представників 

організаційного комітету: internationalrelations@fsnmv.dnu.edu.ua 
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Приклад 1. 

 

ЗАЯВКА ДО УЧАСТІ 

Прізвище/ : 

Ім’я/ : 

Науковий ступінь, вчене звання, посада / : 

Назва наукової установи (організації) / : 

Електронна адреса / : 

Форма участі/ : 

Назва секції / : 

Тема доповіді / : 
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Приклад 2  

ТАРАСЕНКО Микола  

студент IV курсу, кафедра міжнародних відносин, факультет суспільних наук і міжнародних 

відносин, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара  

 

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ 

 

Текст тексттексттекст текст….(Першенко, 2021, с.221-222). Текст 

тексттексттекст…  . Текст тексттексттекст…  .  

Текст тексттексттекст…  .  

 

Список використаних джерел 

1. Першенко, М. (2021). Сучасні технології формування іміджу. Актуальні питання 

міжнародних відносин, 7(5), 219-239. 

2. … . 

3. … . 
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міжнародних відносин, факультет суспільних наук і міжнародних відносин Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


