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Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
«Міжнародно-правове регулювання використання повітряного та космічного простору в
сучасних умовах», яка відбудеться 18 грудня 2019 р. за адресою: м. Київ, проспект
Відрадний, 4 (Факультет міжнародних відносин НАУ). Початок реєстрації о 1000.
Умови участі в конференції:
― для участі в конференції необхідно до 17 грудня 2019 р. заповнити заявку для участі
(zayavka_prizvische) та надіслати її на електрону пошту на адресу: kafedra.mp.nau@gmail.com;
Форма участі: очна і заочна.
За результатами конференції буде видано електронний збірник матеріалів конференції.
Для публікації тез доповіді необхідно до 15 січня 2020 р. надіслати електронною
поштою необхідні матеріали: тези доповіді та авторську довідку на електронну адресу
kafedra.mp.nau@gmail.com. Назви файлів повинні відповідати прізвищу автора. Публікація
тез студентів-бакалаврів та магістрів можлива лише за наявністю рекомендації наукового
керівника.
Електронний збірник тез доповідей буде відправлено електронною поштою авторам.
Додатково, кожному автору буде надіслано електронний сертифікат учасника конференції.
Публікація тез доповідей здійснюється безкоштовно
Матеріали, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення, до
розгляду не приймаються. Відбір матеріалів для видання проводиться редакційною колегією
конференції. Відповідальність за зміст матеріалів несе автор.
Подаючи матеріали автори погоджуються з правом оргкомітету розміщувати матеріали
в електронному вигляді відповідно до законодавства України.

Вимоги до оформлення тез
Обсяг тез – від 3 до 5 сторінок друкованого тексту формату А4:
• текстовий редактор - MS Word;
• шрифт Times New Roman, 14 pt;
• усі поля - 20 мм;
• абзацний відступ - 1,25 см;
• міжрядковий інтервал – 1,5;
• назва доповіді – по центру, заголовними буквами;
• прізвище та ініціали автора (авторів), місце роботи (навчання), посада, науковий
ступень, звання– у правому верхньому кутку;
• з абзацного відступу - текст доповіді з вирівнюванням по ширині.
Після тексту тез через рядок - «Список використаних джерел» (з абзацного відступу, з
вирівнюванням по центру), далі - список використаних джерел в алфавітному порядку.
Відомості по кожному джерелу друкувати з абзацного відступу. Посилання на літературу
подаються в тексті у квадратних дужках, де зазначається порядковий номер і через кому
сторінка цитованого джерела, наприклад: [1, с. 14].
Мова публікації – українська, англійська.
Текст має бути ретельно відредагований автором. За зміст і достовірність поданих
матеріалів, академічну доброчесність несуть відповідальність автори.
Оргкомітет
Адреса оргкомітету: Україна, м. Київ, Відрадний пр-т 4 (7 корпус).
Контактна особа: Драчов Олексій Вікторович. Тел. +38-050-997-53-98
drachovo@gmail.com
Детальніша інформація розміщена на офіційному сайті кафедри міжнародного права та
порівняльного
правознавства
Факультету
міжнародних
відносин
НАУ
http://imv.nau.edu.ua/uk/struktura/pravo

Зразок оформлення заявки:
ЗАЯВКА
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю у називному відмінку)_________________________
Назва доповіді________________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю)_________________________________
Місце роботи _________________________________________________________________
Моб. телефон (обов’язково) ___________
Електронна адреса (обов’язково)_________________________________________________
Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна / Заочна

