
[Введите текст] 

 

Шановні колеги! 

Ми хотіли б повідомити, що через глобальну ситуацію, що склалася в Україні та в усьому 

світі щодо коронавірусу COVID-19, Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики – 2020» буде проведена у 

заочній формі. 

Ми прийняли це рішення у зв’язку з діючими рекомендаціями та почуттям 

відповідальності та турботи про здоров'я та життя людини. Згідно з Наказом № 110/од від 

11.03.2020 року «Про невідкладні заходи щодо запобігання захворюванням які викликані 

коронавірусом COVID-19 у Національному авіаційному університеті» введено обмежувальні 

заходи та призупинено освітній процес в університеті. 

Дякуємо вам за інтерес до нашої конференції та надіслані заявки. Запрошуємо до публікації 

у збірнику матеріалів конференції. 

Основні напрями роботи конференції: 

1) Україна й Європа: цінності та стандарти; 

2) гуманітарні виклики і міжнародне право; 

3) міжнародна інформація: вимір інформаційної безпеки; 

4) міжнародні економічні відносини: аспект безпеки; 

5) роль ЗМІ і цифрової культури у політичних процесах; 

6) мовленнєві процеси у сучасному політичному дискурсі; 

7) роль глобальних процесів у формуванні рекламних та піар-комунікацій; 

8) інформаційно-комунікаційні технології у міжнародних відносинах. 

 

ТЕРМІНИ РЕЄСТРАЦІЇ І ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ПОДОВЖЕНІ 

До 01 ТРАВНЯ 2020 РОКУ просимо подати реєстраційну форму учасника конференції та 

матеріали обсягом до 10 сторінок на електронну адресу оргкомітету imv@nau.edu.ua. 

Просимо дотримуватися вимог щодо оформлення матеріалів (наступна сторінка). 

Учасники конференції зможуть отримати колективну е-монографію за матеріалами 

конференції. 

З усіх питань просимо контактувати з оргкомітетом 

Адреса: м. Київ, пр. Любомира Гузара,1, НАУ, кор. 7, каб. 7-202; т. (044)406-76-15. 

Додаткову інформацію надає професор ЛОБОДА Світлана Миколаївна, к. 7-205, 

т. (044)406-73-56; моб.тел.: +380 50 638 71 63. 

З найкращими побажаннями 

здоров’я та внутрішнього душевного спокою 

голова організаційного комітету, 

декан факультету міжнародних відносин НАУ, 

доктор юридичних наук, професор 
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«Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і 

практики – 2020» 

 
 
Вимоги до оформлення матеріалів конференції 

УДК: шрифт Times New Roman, кегль 11, вирівнювання по лівому краю. 

Відомості про авторів: ініціали, прізвище, науковий ступінь, 
(в дужках організація, місто), 

ORCID, 

кегль 11, курсив, вирівнювання по правому краю. 

НАЗВА ДОПОВІДІ – КЕГЛЬ 12, ЖИРНИЙ, ВСІ БУКВИ ПРОПИСНІ, БЕЗ ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ, 

ВИРІВНЮВАННЯ ПО ЦЕНТРУ 

Стаття повинна передавати основний зміст доповіді і включати: постановку проблеми в загальній формі і 

обґрунтування її актуальності; формулювання новизни і наукові здобутки автора в порівнянні з роботами 
попередників; формулювання основного завдання дослідження; короткий виклад розв’язання поставленого 

завдання; висновки, що мають містити основні отримані результати. 

Обсяг тез доповіді – до 10 повних (обов’язково) сторінок формату А5 (148х210 мм), поля сторінки –20 мм. 
Відступ першого рядка абзацу –10 мм, гарнітура шрифту – Times New Roman, кегль 11, міжрядковий інтервал – 

одинарний, вирівнювання по ширині, без переносів.  

Список використаних джерел та літератури. Список використаної літератури подається у порядку 

посилань. У тексті статті посилання позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки 

відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 

2: 35] (6пункт списку літератури, другий том, 35сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з 

комою, наприклад, [6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається підзаголовком «Список використаних 

джерел та літератури» (напівжирний шрифт, вирівнювання поцентру). Бібліографія повинна бути 

оформлена відповідно до вимог ВАК (Бюлетень № 5 за 2009 р, № 3 за 2010 р.). 
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ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ! 

 


	Основні напрями роботи конференції:

