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МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІСТОРІЇ ДИПЛОМАТІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ  

ІМЕНІ ПРОФЕСОРА ЛЮБОМИРА ВИНАРА  

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» 

 

оголошують Всеукраїнський конкурс студентських есе до 60-ї річниці 

ухвалення Віденської конвенції про консульські зносини 

 

Мета конкурсу – привернути увагу молоді до історії консульської служби України, 

розкрити значення консульської служби як державного інституту в умовах миру і війни, 

показати для міжнародних партнерів тяглість і спектр консульських зносин України. 

 

І. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

1.1. Терміни проведення: 15 лютого – 5 квітня 2023 року. 

1.2. Конкурс проводитиметься за такими напрямами: 

● становлення та розвиток консульської служби України; 

● українська консульська служба в умовах повномасштабної російської агресії; 

● іноземні консульські установи в Україні; 

● консульська служба України: персоналії. Жінки в консульській службі України; 

● публічна дипломатія в діяльності консульських установ України; 

● співпраця іноземних консульських установ України із закордонним українством. 

1.3. На конкурс подаються роботи, оформлені за такими вимогами: текст друкується 

шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, вирівнювання – по 

ширині; аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве –10 мм, верхнє і нижнє – по 20 

мм; загальний обсяг – 0,5 друк. арк. (орієнтовно 20 тисяч друкованих знаків). Всі 

використані джерела та література (включно з Інтернет-джерелами) мають бути 

зазначені в роботі (оформлені як посторінкові автоматичні підрядкові покликання 

згідно бібліографічного стандарту ДСТУ 8302:2015). Наприкінці роботи має бути 

наведений список використаних джерел та літератури. Мова робіт – українська. На 

титульній сторінці зазначається назва університету, в якому виконувалася робота, 

назва роботи, відомості про автора та наукового керівника, місто (в якому 

знаходиться заклад вищої освіти) і рік. Усі конкурсні роботи будуть перевірені на 

плагіат. 
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1.4. Конкурсна робота має супроводжуватися рецензією наукового керівника.  

1.5. Заклад вищої освіти висуває одну конкурсну роботу для участі на основі 

проведеного внутрішнього конкурсу. Висунути роботу на конкурс може факультет 

/ інститут або університет за результатами проведення внутрішнього конкурсу. 

1.6. Роботи подаються в електронному вигляді.  

1.7. Конкурсні роботи та заявку для участі (див. Додаток) в конкурсі потрібно надсилати 

до 5 квітня 2023 року включно (файл має бути створений в текстовому редакторі 

Word, мати розширення docx або doc, називаний ПІБ учасника конкурсу) на 

електронну адресу Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних 

відносин: sshdir2020@gmail.com.  

 

ІІ. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

 

2.1. Учасниками конкурсу можуть бути студенти бакалаврата / магістратури закладів 

вищої освіти України віком до 25 років, котрі навчаються за спеціальностями 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Історія та 

археологія», «Політологія», «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і 

видами діяльності)», «Журналістика», «Філософія».  

2.2. Участь у конкурсі добровільна та індивідуальна.  

2.3. Учасники конкурсу повинні дотримуватися умов і порядку проведення конкурсу, 

академічної доброчесності.  

 

ІІІ. ОРГКОМІТЕТ КОНКУРСУ 

 

3.1. До складу Оргкомітету конкурсу входить Голова Наукового товариства історії 

дипломатії та міжнародних відносин (надалі – Товариства), інформаційний секретар і 

члени Правління Товариства, представники Міністерства закордонних справ України та 

представники професорсько-викладацького складу університетів-партнерів Товариства, 

МЗС України. Очолює Оргкомітет Голова Товариства. 

3.2. Оргкомітет конкурсу розробляє план організаційних заходів у межах конкурсу, 

визначає терміни його проведення, формує склад учасників конкурсу відповідно до Умов 

конкурсу, проводить поточну організаційну роботу, сприяє висвітленню результатів 

конкурсу на сайті Товариства та інших мас-медіа.  
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IV. ЖУРІ КОНКУРСУ 

 

4.1. Для перевірки конкурсних робіт Оргкомітет формує журі з числа представників 

Міністерства закордонних справ України (консулів України в іноземних державах), 

ветеранів дипломатичної служби, провідних вчених і експертів із проблематики 

вивчення історії та сучасності української консульської служби, членів Наукового 

товариства історії дипломатії та міжнародних відносин. 

4.2. Співголовами журі конкурсу є директор Дипломатичної академії України імені 

Геннадія Удовенка при МЗС України та Голова Правління Наукового товариства історії 

дипломатії та міжнародних відносин, секретарем – інформаційний секретар Товариства. 

4.3. Оргкомітет надає роботи для оцінювання журі конкурсу в зашифрованому вигляді 

(без вказання даних про автора роботи, університет, який він представляє та наукового 

керівника).  

4.4. Журі перевіряє й оцінює роботи учасників конкурсу, надає Оргкомітету звіт про 

результати.  

4.5. Журі має право рекомендувати кращі конкурсні роботи для публікації в наукових 

часописах. 

 

V. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ І УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ 

 

5.1. Підсумки конкурсу буде підведено після 25 квітня 2023 року в формі офіційного 

повідомлення про результати на сайті Наукового товариства історії дипломатії та 

міжнародних відносин, інформування переможців та їхніх наукових керівників листами 

на електронні адреси, вказані при поданні заявки для реєстрації участі.  

5.2. Усі учасники конкурсу та їхні наукові керівники отримають сертифікати про участь.  

5.3. За рішенням журі конкурсу кращі роботи будуть опубліковані в українських і 

партнерських наукових часописах. 

5.4. Переможці конкурсу будуть запрошені для нагородження в МЗС України або 

Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка та будуть відзначені 

Дипломами, набором фахових книжкових видань із історії дипломатії та міжнародних 

відносин, які видані Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин 

і його партнерами.  
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VI. ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ 

 

6.1. Конкурс фінансується за кошти, не заборонені законодавством України.  

6.2. Учасники конкурсу, які прибувають на церемонію нагородження (яка 

відбуватиметься в очному режимі у випадку сприятливих суспільних умов), проїзд 

оплачують самостійно / за рішенням Оргкомітету проїзд може бути покритий за рахунок 

Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин / за рахунок закладів 

вищої освіти, в яких вони навчаються.  

 

VII. КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ 

 

7.1. За додатковою інформацією та довідками можна звертатися, написавши лист на 

електронну адресу Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин: 

sshdir2020@gmail.com. 

 

mailto:sshdir2020@gmail.com


5 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ ЕСЕ ДО 60-ї РІЧНИЦІ 

УХВАЛЕННЯ ВІДЕНСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО КОНСУЛЬСЬКІ ЗНОСИНИ 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) автора конкурсної роботи 

_________________________________________________________________________ 

2. Назва конкурсної роботи 

_________________________________________________________________________ 

3. Повна назва закладу вищої освіти, який представляє учасник 

_________________________________________________________________________ 

4. Повна назва факультету / інституту, який представляє учасник 

_________________________________________________________________________ 

5. Спеціальність (освітньо-професійна програма), за якою навчається учасник 

_________________________________________________________________________ 

6. Курс (рік) навчання 

_________________________________________________________________________ 

7. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника учасника (повністю, із вказанням 

наукового / вченого звання, посади в закладі вищої освіти) 

_________________________________________________________________________ 

8. E-mail учасника 

_________________________________________________________________________ 

9. E-mail наукового керівника 

_________________________________________________________________________ 

10. E-mail деканату факультету / інституту, де навчається учасник  

_________________________________________________________________________ 

11. Згода на обробку персональних даних (у межах проведення конкурсу), вказати 

«ТАК» або «НІ» 

__________________________________________________________________________ 

12. Автор і науковий керівник підтверджують, що подана конкурсна робота написана 

самостійно, містить елементи дослідження, відсутній академічний плагіат, вказати 

«ТАК» або «НІ» 

__________________________________________________________________________ 


