
Міністерство освіти і науки України 

Маріупольський державний університет 

 

 

 

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики  

запрошує науковців, експертів, громадських діячів, журналістів та всіх зацікавлених до 

участі в круглому столі: 

 

«ПОВЕРНЕННЯ ТА ПЕРЕОСВОЄННЯ  

ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ  

У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ» 

 

який відбудеться 21 жовтня 2019 р. об 11.00  

за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129 (Історичний факультет) 

 

До обговорення пропонуються наступні проблеми: 

1. Війна на Донбасі: причини та проблема визначення.  

2. Проблема біженців: політико-правові та соціально-економічні аспекти.  

3. «Гуманітарне гетто»: доля молоді на тимчасово окупованих територіях Донецької 

та Луганської областей.  

4. Майбутнє Донбасу в умовах повернення та переосвоєння тимчасово окупованих 

територій. 

 

Проїзд та проживання за рахунок учасників.  

Будемо вдячні за підтвердження участі у заході. 

 

Ми сподіваємося на відкриту і плідну дискусію з проблем реінтеграції тимчасово 

окупованих територій та відновлення суспільно-політичного, економічного, 

гуманітарного потенціалу Південного Сходу України.  

Ваші знання та досвід стануть вагомим внеском у нашу дискусію.  

Участь у круглому столі може бути очна та заочна. 

Робочі мови: українська, російська, англійська.  

 

За результатами круглого столу планується видання збірника матеріалів, який буде 

розмішений на сайті МДУ. 

 

Вимоги до оформлення доповідей: формат Microsoft Word, шрифт – Times New 

Roman – 12, міжрядковий інтервал — 1, поля: ліве - 2 см, праве - 1 см, верхнє - 2 см, 

нижнє - 2 см. Обсяг матеріалу: від 3 до 5 сторінок (зі списком літератури). Сторінки не 

нумерувати. Зразок оформлення додається. Список використаних джерел розміщується 

наприкінці матеріалу в алфавітному порядку. Посилання в тексті наводяться у квадратних 

дужках [1, с. 6].  

Матеріали доповіді та авторська довідка подаються в електронному варіанті 

на адресу кафедри: іrfp@mdu.in.ua до 20 жовтня 2019 року. 

Автори публікацій несуть повну відповідальність за зміст надісланих 

матеріалів. 

 

Адреса організаційного комітету: 87556, пр. Будівельників, 129, МДУ, кафедра 

міжнародних відносин та зовнішньої політики.  

Контактний телефон: (098) 5797953, Гільченко Олена Леонідівна. 

 

З повагою, Оргкомітет. 

mailto:іrfp@mdu.in.ua


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 

 

УДК 329.055.3(495)“1974/2010”(045) 

Г. І. Іваненко 

 

РОЛЬ НІМЕЧИНИ У ВРЕГУЛЮВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ КРИЗИ 
 

Текст тез… 

 

Список використаної літератури 

 

 

 

 

АВТОРСЬКА ДОВІДКА 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

Посада, науковий ступінь (за наявності) 

 

Організація/Університет 

 

Країна, область 

 

Поштова адреса  

 

e-mail  

 

Телефони  

 

Назва доповіді  

 

 

 

За бажанням, після доопрацювання відповідно до вимог, матеріали можуть 

бути опубліковані у збірнику наукових статей «Вісник Маріупольського державного 

університету. Серія: Історія. Політологія», який рішенням Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки України включено до Переліку наукових фахових видань 

України у галузі політичних наук (Наказ МОН України від 04.06.2014 р. № 793) та 

історичних наук (Наказ МОН України від 06.03.2015 р. № 261). Вісник також 

включено до міжнародних науковометричних баз: «Index Copernicus International» 

(Польща), «Ulrich's Periodicals Directory» тощо. Вимоги до оформлення статей 

розміщено на веб-сайті: http://visnyk-politologia.mdu.in.ua.  

http://visnyk-politologia.mdu.in.ua/

