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Конференція відбудеться 
21 квітня 2021 року о 14.00 год. 

 Форма участі – очна (у випадку офіційного продовження в Україні 
карантинних обмежень у зв’язку з Covid-19 – дистанційна).

посилання онлайн-конференції: https://meet.google.com/cen-atmd-nmo

Робочі мови конференції: українська, англійська

ЗАПЛАНОВАНА РОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙ:
1. Теоретико-методологічні засади дослідження проблем міжнародних відносин  
    та зовнішньої політики.
2. Особливості та тенденції сучасних міжнародних відносин. 
3. Україна в системі міжнародних відносин. 
 
 Для участі в конференції просимо до 11 квітня 2021 року надіслати текст 
доповіді в електронному вигляді на адресу оргкомітету.

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ: 
- у правому верхньому куті - ім'я та прізвище автора, науковий ступінь, 
посада, повна назва навчального закладу; нижче по центру - назва статті;
- посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, С. 123], де 
5– номер джерела за списком, 123 – сторінка.;
- бібліографічний опис - згідно з новими вимогами ВАК України;
- обсяг тез - не більше 5-ти сторінок форматом А4 (разом з бібліографією), 
MS Word, шрифт Times New Roman, 14 кеглем  з інтервалом 1,5; (у тексті не 
має бути примусових переносів);
- таблиці та інші ілюстрації до статті подавати окремими файлами з 
розширенням *.jpg або *.tiff , розмірність - 200 dpi, у якісному виконанні. 
Підписи до ілюстрацій подавати окремим списком у тексті після списку 
використаних джерел і літератури.

 Оргкомітет залишає за собою право повертати тези авторам, 
якщо вони не будуть відповідати зазначеним вимогам.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА:
Бучин Микола Антонович 
НУ «Львівська політехніка», IV н.к. 211 ауд. 
E-mail: buchyn@ukr.net
тел.: 067 720 92 27

✓ За результатами роботи конференції планується публікація 
збірника наукових доповідей учасників.
✓  Для учасників заходу Видавництво Львівської політехніки 
пропонує  акційний продаж книжок зі знижкою 25%. 


