
 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

58002 

м. Чернівці,                                                                                                    +38 037 2 52-19-94 

вул. Кафедральна, 2, каб.19                                                                   e-mail: kmv_conf@ukr.net 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У  

ХІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ  

СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ»,  

Конференція відбудеться 24 листопада 2017 року на базі факультету історії, 

політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету  

імені Юрія Федьковича (вул. Кафедральна, 2).  

24 листопада 2017 року – проведення круглого столу. 

 

ОРГАНІЗАТОРИ:  

кафедра міжнародних відносин, факультет історії, політології та 

міжнародних відносин, ГО « Quadrivium», 

управління молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації, 

ГО «Дипломатичний клуб» 

 

Робота конференції передбачена у наступних секціях: 

1.Дипломатична служба України: здобутки та проблеми. Видатні українські 

дипломати. Публічна, культурна та експертна дипломатія, 

2.Актуальні проблеми міждержавних відносин, 

3. Стосунки України з державами-сусідами, 

4. Співпраця України з міжнародними організаціями, 

5. Права людини в Україні та світі. 

 

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська. 

До початку роботи планується випуск збірника матеріалів конференції.  

Реєстраційний внесок – 150 грн. 

 

Умови участі в роботі конференції: 

1. До 22 жовтня 2017 р. подати заявку учасника та матеріали доповідей (тези) 

на електронну адресу kmv_conf@ukr.net (бланк заявки подається нижче. Всі поля 

є обов’язковими для заповнення). Надрукований примірник, підписаний науковим 

керівником, подати на кафедру міжнародних відносин ЧНУ представникам 

оргкомітету (учасників інших навчальних закладів просимо надіслати 

відсканований примірник тез із підписом наукового керівника електронною 

поштою на адресу kmv_conf@ukr.net) 
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Реєстраційний внесок необхідно сплатити до 30 жовтня 2017 р. банківським 

переказом одразу після підтвердження прийняття Ваших тез. 

Оплата здійснюється через відділення «Приватбанку». Номер картки 

одержувача: 5168 7573 3758 5295 (Банар Аріна Миколаївна). 

У разі оплати через термінал необхідно надіслати на е-mail kmv_conf@ukr.net 

відсканований чек, на якому б чітко можна було простежити номер та час 

здійснення операції, а також вказати у тексті повідомлення прізвище та ім’я 

платника. 

У разі невчасної сплати реєстраційного внеску тези опубліковані не будуть. 

2. Матеріали тез без підписів наукових керівників прийматися до друку не 

будуть. Тези, оформлені без дотримання вимог та надіслані із запізненням, 

розглядатися не будуть. 

3. Поселення – за рахунок учасників. У разі необхідності організатори 

можуть посприяти із бронюванням житла.  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Обсяг – до 2-х сторінок в електронному варіанті (на e-mail kmv_conf@ukr.net) у 

редакторі Microsoft Word 2003, 12 кегль, шрифт Times New Roman; поля: зверху, 

знизу, справа, зліва – 2 см, відступ – 1,25 см. 

У правому верхньому куті вказати ім'я та прізвище автора – курсив, 12 кегль, 

шрифт Times New Roman, нижче вказати наукового керівника, його вчене звання, 

науковий ступінь, прізвище та ініціали, нижче вказати повну назву навчального 

закладу – 12 кегль, шрифт Times New Roman, ще нижче – e-mail учасника 

конференції – 12 кегль, шрифт Times New Roman.  

Пропустивши один рядок, по центру вказати назву статті – напівжирний 14 кегль, 

шрифт Times New Roman. Пропустивши рядок, з абзацу – текст статті (12 кегль, 

1,5 інтервал). Наприкінці статті вказати список використаних джерел (до 5 

позицій) – курсив, 11 кегль, шрифт Times New Roman, кожна позиція з нового 

рядку – курсив, 11 кегль, шрифт Times New Roman,1 інтервал. 

Коротка анотація англійською мовою (не більше 5 речень) – 11 кегль, шрифт 

Times New Roman., 1 інтервал. 
 

Із запитаннями звертатися на кафедру міжнародних відносин факультету історії, 

політології та міжнародних відносин ЧНУ та до представників оргкомітету: 

Вікторія Циганюк, Артур Кадельник, Аріна Банар, Алла Фуштей, Анастасія 

Хаідбаєва, Ірина Осадча, Галина Ватаманюк, Богдана Садомська. 

E-mail : kmv_conf@ukr.net 

Телефон для довідок:  +38 095 79 44 044 – Вікторія Циганюк  
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ЗАЯВКА  
НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ» 

24 листопада 2017 року. 

 

 

1. Ім’я та прізвище   ___________________________________________________ 

2. e-mail та мобільний телефон    

_____________________________________________________________________ 

3. Місце навчання (роботи), курс 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Тема виступу 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Науковий керівник (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Наукова секція_______________________________________________________ 

7. Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна / Заочна 

8. У разі заочної форми участі у конференції, вказати повну поштову адресу, на 

яку необхідно надіслати збірник.  

Оргкомітет не несе відповідальності за роботу Укрпошти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Зразок оформлення матеріалів конференції: 

 

Іван Тарасенко  

Науковий керівник – к.політ.н, доц. Петрюк М.В. 

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича  

ivan_tarasenko@ukr.net 

(1 інтервал) 

Розвиток відносин України з ЄС 
(1 інтервал) 

Текст статті (кегль 12, шрифт Times New Roman 1,5 інтервал) 

 
Список використаних джерел: (кегль 11, курсив, 1 інтервал) 

1. Марущак М. Історія дипломатії ХХ століття: Курс лекцій / Марина Марущак. —  Львів : 2003. —  304 

с. 

2. Проданюк Ф. Дипломатія держави П. Скоропадського / Федір Проданюк  // Політика і час.  —  

1992. —   № 5. – С. 62-69. 

3. Східне партнерство: фінішна пряма до затвердження [Електронний ресурс]  // Портал про 

європейського громадянського суспільства України. – Режим доступу :  

http://eu.prostir.ua/library/233052.html 
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