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ЗАПРОШЕННЯ
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Інтернаціоналізація вищої освіти України
в умовах полікультурного світового простору:
стан, проблеми, перспективи»
18-19 квітня 2018 року

Україна – Маріуполь – МДУ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь
у ІІ Міжнародній
науково-практичній конференції
«Інтернаціоналізація вищої освіти України
в умовах полікультурного світового простору:
стан, проблеми, перспективи»,
яка відбудеться 18-19 квітня 2018 р.
на базі Маріупольського державного університету
(м. Маріуполь, Україна)

Напрями роботи конференції:
1. Конкурентоспроможність сучасного закладу вищої освіти в умовах
глобалізації.
2. Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку міжнародного
співробітництва в сфері вищої освіти України. Розвиток транснаціональної
вищої освіти.
3. Іноземні студенти та програми академічних обмінів як чинник
інтеграції України у міжнародний освітній простір.
4. Розвиток

лідерського

потенціалу

університетів

в

умовах

інтернаціоналізації.
5. Забезпечення якості вищої освіти в умовах інтернаціоналізації:
сучасний стан та перспективи.
6. Проблеми підготовки вчителя Нової української школи в умовах
інтернаціоналізації вищої педагогічної освіти.
7. Полікультурна освіта в умовах інтернаціоналізації.
8. Філологічні студії в полікультурному просторі.

Для участі в роботі конференції Вам необхідно надіслати на адресу оргкомітету
у електронному вигляді до 25.03.2018 р.:

 матеріали тез обсягом до 3-х сторінок (у електронному вигляді у форматі Microsoft Word 97-2003,
а також сканований варіант з підписом у форматі PDF);
 заявку на участь та розміщення матеріалів у збірнику конференції (у електронному вигляді у
форматі Microsoft Word 97-2003, а також сканований варіант з підписом у форматі PDF);
 квитанцію про оплату участі у конференції (сканований варіант у форматі PDF).

Адреса оргкомітету і контактна особа:
E-mail: mrpl.conference.18.04@gmail.com Стасенко Єлизавета Андріївна +38 067 52 63 322
Організаційний внесок:

за умови очної участі з отриманням паперового варіанту збірника тез конференції –
250 грн. (оплата доставки за рахунок отримувача);

за умови заочної участі без отримання паперового варіанту збірника тез – 100 грн.
Реквізити для оплати участі у конференції:
р/р 31254234108203 ДКСУ м. Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 26593428
Адреса: 87500, м.Маріуполь, пр. Будівельників, 129-а
Маріупольський державний університет

Звертаємо Вашу увагу на можливість подання до друку наукових статей з їх подальшою
публікацією у наукових виданнях за відповідними серіями, які входять до Переліку наукових
фахових видань України та включені до міжнародної наукометричної бази «Index
Copernicus International» (Польща). Вимоги до статей, терміни та вартість друку подано за
посиланнями:
«Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія»
http://visnyk-filologia.mdu.in.ua/
«Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка»
http://visnyk-ekonomics.mdu.in.ua/
«Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія»
http://visnyk-politologia.mdu.in.ua/
«Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право»
http://visnyk-pravo.mdu.in.ua/
«Вісник Маріупольського державного
соціологія»
http://visnyk-culturology.mdu.in.ua/

університету.

Серія:

Філософія,

культурологія,

«Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія»
https://www.sites.google.com/site/naukovizapiski/home

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ
(0629) 58 75 68,
(0629) 58 75 68,

моб. тел. +38 067 35 61 842 Мараховська Наталя Владиславівна, доцент
кафедри італійської філології;
моб. тел. +38 098 22 11 761 Марченко Марина Олександрівна, заступник
декана факультету іноземних мов МДУ.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції
1. Авторські оригінали тез доповіді повинні мати обсяг 2-3 сторінки разом
із малюнками, таблицями та списком літератури. Сторінки не нумерувати.
2. Тези подаються у електронному вигляді, у форматі Microsoft Word 972003, а також сканований варіант з підписом у форматі PDF. Основний текст
статті – шрифт Times New Roman (розмір 12), формули Times New Roman,
Symbol.
3. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 20мм.
Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ – 1 см.
4. Тези доповіді починаються з індексу УДК у верхньому лівому куті
першої сторінки. Текст повинен відповідати структурній схемі: прізвище,
ініціали автора, назва тез (по центру сторінки великими літерами,
напівжирний). Далі подається анотація обсягом до 800 знаків (стислий виклад
основного змісту) мовою публікації, потім – основний текст. Список
використаної літератури подається загальним списком наприкінці тез у
порядку посилань у тексті (без обов’язкового дотримання алфавітного порядку)
мовою оригіналу відповідно із ДСТУ 8302:2015. Посилання на джерело
подається у квадратних дужках. Після переліку літературних джерел
зазначаються ПІБ автора, назва тез та текст резюме англійською мовою, а
також українською мовою – для публікацій, що подаються іншими мовами.
Транслітерація з української на англійську прізвища та імені має бути надана
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про
впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».
5. Мови матеріалів тез: українська, російська, англійська, німецька,
французька, грецька, італійська, польська, португальська.
6. Текст вирівнюється на ширину аркуша.
7. Формули необхідно друкувати у центрі, нумерація формул у кінці рядка.
Рисунки повинні бути вставлені в текст.
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ГЛОБАЛЬНІ РІШЕННЯ «JUS MANUARIUM»?
У тезах розглядаються нормативно-регуляторний та політикопрактичний аспекти
ухвалення рішень на глобальному рівні управління. За допомогою корелятивного аналізу
процедурних моделей вироблення рішень
та фактичного позиціювання держав у
міжнародних організаціях і глобальних клубах з’ясовано, що політичні процеси на
транснаціональному рівні урядування обумовлені консенсусними формами взаємодії
найбільш потужних акторів світової політики.
Ключові слова: політичні рішення, міжнародні організації, глобальні клуби, консенсус.
Текст статті …………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………..….………………
………………………………………………………………………..….………………………….…
Список використаної літератури
1. Рябека О. Світова держава як продукт
глобалізованого
організаційного
розвитку // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса. 2014. Вип.3. С. 114–126.
2.……………………………………………………………………………………….………
3. ………………………………………………………………………………………………
N. Vinnykova
GLOBAL DECISIONS: «JUS MANUARIUM»?
The article examines the procedural and political aspects of the global decision-making. A
central issue in this paper is the power balance in procedural frame of the transnational decisionmaking. We assume that global actors by using procedural tools in international organisations
maintain domestic purposes. Analysing the models of decision-making in international structures
i.e. unanimity, the veto procedure, weighted voting, majority principle, consensus and actual statepositioning we found that global policy-making is determined by consensus of the most powerful
actors in world politics.
Keywords: political decisions, international organizations, global clubs, consensus.
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