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Фінансується Європейським Союзом. Проте висловлені погляди та думки належать 

лише авторам і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи 

Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (EACEA). Ні 

Європейський Союз, ні EACEA не можуть нести за них відповідальність. (Funded by the 

European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not 

necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive 

Agency (EACEA). Neither the European Union nor the EACEA can be held responsible for them). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо до участі в інтернет-конференції, яка відбудеться у м. Луцьку (Україна) 19 

травня 2022 року. Організатором заходу є кафедра міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу факультету міжнародних відносин Волинського національного університету імені 

Лесі Українки (Україна). Конференцію проводять у рамах проєкту «Стратегічні комунікації 

ЄС: протидія деструктивним впливам» за підтримки Програми ЄС Еразмус+ напряму Жан 

Моне, який реалізують у ВНУ імені Лесі Українки упродовж 2022-2025 років.  

Мета інтернет-конференції – обговорити стратегічні комунікації Європейського Союзу 

й держав світу для просування позитивного іміджу акторів міжнародних відносин, 

гармонізації відносин на регіональному й глобальному рівнях, співпраці у безпековій сфері, 

протидії деструктивним інформаційно-психологічним впливам. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ: 

 

 Стратегічні комунікації акторів міжнародних відносин 

 Публічна дипломатія в контексті стратегічних комунікацій 

 Безпековий компонент стратегічних комунікацій 

 Безпекові виклики для стратегічних комунікацій Європейського Союзу 

 Інформаційна гігієна й медіаграмотність як чинники протидії 

деструктивним інформаційно-психологічним впливам 

 

 

Дата проведення: 19 травня 2022 р. 

Форма проведення: онлайн. Запрошення на приєднання буде надіслане на електронну 

пошту автора. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Крайній термін надсилання матеріалів: 17 травня 2022 р. 

Матеріали надсилати на e-mail: Natalia.karpchuk@vnu.edu.ua 

 

За результатами інтернет-конференції буде опубліковано електронний збірник 

матеріалів. 

 

Участь в інтернет-конференції для усіх учасників БЕЗКОШТОВНА 

 

 ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ 

 Обсяг тез до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація – книжкова.  

 Поля: верхнє, нижнє і праве – 15 мм, ліве – 20 мм; шрифт TimesNewRoman, розмір – 

12, міжрядковий інтервал – 1,5.  

 Перший рядок – ім’я та прізвище автора, вчене звання або науковий ступінь (для осіб, 

які його мають), посада; другий рядок – навчальний заклад або місце роботи, місто, країна.  

 Особи, які не мають науково ступеня обов'язково повинні зазначити прізвище та 

ініціали, вчене звання або науковий ступінь наукового керівника. 

 Наступний абзац - назва тез (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівняні по центру).  

 Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не 

нумеруються.  

 Джерела потрібно оформляти в кінці тексту під назвою «Джерела».  

 У тексті посилання позначають квадратними дужками із зазначенням порядкового 

номера джерела за списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61]. 

 Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції та містити слово 

«тези» (наприклад, Карпчук_тези.doc).  

 Розсилка збірника тез доповідей (електронний примірник) буде надісланий на e-mail, 

вказаний у заявці, учасникам заходу через 10 днів після проведення конференції. 
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