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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ :
-

Історико-теоретичні аспекти міжнародних відносин і сучасність.
Міжнародні відносини, зовнішня політика і дипломатія: сучасні виклики для України.
Культурна дипломатія та міжнародне співробітництво в сфері охорони культурної спадщини.
Сучасне міжнародне право: стан та перспективи розвитку.
Світове господарство та міжнародні економічні відносини.
Суспільні комунікації та лінгвістичне забезпечення міжнародної діяльності.
Соціологія міжнародних відносин, соціологічні дослідження в глобалізованому світі.

Формат тезисів

A4, орієнтація - книжкова, матеріали збережені та підготовлені у форматі
Microsoft Word (*.doc або *.docx)

Поля

всі сторони – 2 см

Основний шрифт

Times New Roman

Розмір шрифту основного тексту

14 пунктів

Міжрядковий інтервал

полуторний

Вирівнювання тексту

по ширині

Автоматична розстановка
переносів

включена

Абзацний відступ (новий рядок)

1,25 см

Нумерація сторінок

не ведеться

Малюнки та таблиці

необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються
вперше, або на наступній сторінці.
Розмір шрифта табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту.
Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною.
Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Формули

повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор
формул в Microsoft Word for Windows).

Посилання на літературу

у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці тексту

Обсяг

від 3 до 5 сторінок включно

Тези конференції будуть опубліковані у Збірнику матеріалів конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні
аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин».
Робочі мови: українська, англійська, польська, російська, французька, німецька.
Організаційний внесок за участь у конференції не сплачується.
Публікація тез – безкоштовна.
Збірник матеріалів конференції учасники отримають під час конференції.
Витрати на проїзд, проживання, харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ви заповнюєте електронну форму реєстрації, обов'язкову для участі у конференції.
Відправляєте нам матеріали . Обов'язково в темі листа вкажіть тематичний напрямок конференції, в якій ви
бажаєте взяти участь.
Адреса електронної пошти оргкомітету конференції — mv.knukim@gmail.com.
Телефон для довідок: (044) 286–42–31.
Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції.
Оргкомітет рецензує ваші матеріали протягом 2–3 днів.
Якщо матеріали успішно пройшли рецензування, ми відправляємо вам лист з інформацією:
«Матеріали пройшли рецензування, прийняті до публікації».
Автори,
які
подали
матеріали
для
публікації,
погоджуються
з
наступними
положеннями:
відповідальність
за
достовірність
поданої
інформації
в
своїй
роботі
несе
автор.
- автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають збірнику право першої публікації, що дозволяє
поширювати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному збірнику.

Структура тез наукової доповіді та параметри форматування основних її складових:
• УДК: стиль шрифту - звичайний (Normal); без абзацного відступу; вирівнювання - по лівому боці;
• прізвище та ініціали автора (співавторів): стиль шрифту – жирний курсив (Bold Italic); без абзацного відступу; вирівнювання –
по правому боці. Прізвище відповідального автора необхідно позначити “зірочокою”.
• науковий статус автора (д.е.н., к.е.н., аспірант, пошукач), його посада та місце роботи (підрозділ, навчальний заклад, установа):
стиль шрифту – курсив (Italic); без абзацного відступу; вирівнювання – по правому боці
• назва тез наукової доповіді: стиль шрифту – жирний (Bold), всі прописні; без абзацного відступу; вирівнювання - по центру;
відбивки зверху і знизу – 9 пт
• основний текст тез наукової доповіді: стиль шрифту – звичайний (Normal); відступ 1-го рядка абзацу – 1,25 см; вирівнювання – по
ширині;
• назва “Список літератури”: стиль шрифту – жирний (Bold); без абзацного відступу;
вирівнювання - по центру; відбивки зверху і знизу – 9 пт;
• список посилань на джерела: стиль шрифту – звичайний (Normal); виступ 1-го рядка абзацу – 0,5 см; вирівнювання – по ширині;
Зразок оформлення тез:
УДК 327 (091)
Ластовський Валерій,*
доктор історичних наук, професор,
Київський національний університет культури і мистецтв

ЕЛЕКТРОННА ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ
Прізвище ____________________________________________________________
Ім’я__________________________________________________________________
По батькові __________________________________________________________
Установа/навчальний заклад __________________________________________
Форма участі (очна/заочна)____________________________________________
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Контактний телефон__________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________________

Прізвище та ініціали другого автора
науковий статус автора, посада
місце роботи
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В ПОГЛЯДАХ М. КОСТОМАРОВА
(«КНИГА БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ»)
Основний текст тез наукової доповіді
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