ЗАЯВКА
на участь у роботі
Міжнародної
науково-практичної конференції
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»
(Світове співтовариство:
глобальні та регіональні виклики),
присвяченій 70-літтю
Інституту міжнародних відносин

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Інститут міжнародних відносин

16 жовтня 2014 р.

Міжнародна
науково-практична
конференція

9.00-10.00 – реєстрація учасників
10.00-11.00 – пленарне засідання
11.00-11.30 – кава-брейк
11.30-14.00 – робота по секціях

(Світове співтовариство:
глобальні та регіональні
виклики)

Прізвище
Ім’я
По батькові

присвяченій 70-літтю
Інституту міжнародних відносин

Науковий ступінь
Вчене звання

Місце проведення конференції:
м. Київ, вул. Мельникова, 36/1
зала засідань Вченої ради, 3-й поверх

Установа
Посада
Назва доповіді
Форма участі
- Очна:

- Заочна:
Потреба у технічних
засобах
Поштова адреса (куди
надсилати матеріали)
E-mail
Служб./дом. тел.
Мобільний тел.

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»

Робочі мови конференції:
українська, англійська

 доповідь (до 15 хв.)
 виступ (до 10 хв.)
 участь без доповіді
 лише друк матеріалів
 так

16 жовтня
2014 року

 ні

м. Київ

ЗАПРОШУЄМО
професорсько-викладацький склад вищих
навчальних закладів, управлінців та
працівників органів державної влади,
представників ділових кіл, аспірантів та
студентів до участі у роботі
Міжнародної
науково-практичної конференції
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»
(Світове співтовариство:
глобальні та регіональні виклики),
присвяченій 70-літтю
Інституту міжнародних відносин
Конференція відбудеться
16 жовтня 2014 р.
в Інституті міжнародних відносин
Київського національного університету
Імені Тараса Шевченка
(м. Київ, вул. Мельникова, 36/1,
Зала засідань Вченої ради)

Оргкомітет конференції:
Голова оргкомітету:
Копійка В. В., директор Інституту міжнародних
відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, доктор політичних
наук, професор.
Заступник голови оргкомітету:
Дорошко М.С., заступник директора Інституту з
наукової роботи, доктор історичних наук, професор –

Члени оргкомітету:
Голубій І.Є., заступник директора Інституту з
міжнародних зв’язків, кандидат економічних наук,
доцент;
Дайнеко В.В., завідувач кафедри іноземних мов,
кандидат філологічних наук, професор;
Задорожній О.В., завідувач кафедри міжнародного
права, кандидат юридичних наук, професор;
Калакура В.Я., в.о. завідувача кафедри міжнародного
приватного права, кандидат юридичних наук, доцент;
Крижанівський
В.П.,
завідувач
кафедри
країнознавства, доктор історичних наук, професор;
Манжола В.А., завідувач кафедри міжнародних
відносин та зовнішньої політики, доктор історичних
наук, професор;
Матвієнко В.М., завідувач кафедри міжнародних
організацій та дипломатичної служби, доктор
історичних наук, професор;
Муравйов В.І., завідувач кафедри порівняльного і
європейського права, доктор юридичних наук,
професор;
Расшивалов
Д.П.,
в.о.
завідувача
кафедри
міжнародного бізнесу, кандидат економічних наук,
доцент;
Рижков М.М., завідувач кафедри міжнародної
інформації, доктор політичних наук, професор;
Рогач О.І., завідувач кафедри міжнародних фінансів,
доктор економічних наук, професор;
Шнирков
О.І.,
завідувач
кафедри
світового
господарства та міжнародних економічних відносин,
доктор економічних наук, професор;
Кирилюк О.В., співголова Наукового товариства студентів
та аспірантів, аспірант кафедри міжнародного права;
Різніченко В., співголова Наукового товариства студентів та
аспірантів.

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА УМОВИ УЧАСТІ
В КОНФЕРЕНЦІЇ.

Заявки на участь у конференції і наукові
статі надсилайте
до 25 вересня 2014 р.,
на e-mail: ndch_imv_mev@ukr.net.
Збірник статей буде опубліковано до
початку конференції у фаховому виданні
“Актуальні проблеми міжнародних
відносин”.

Вимоги до оформлення статей
знаходяться у доданому файлі.
З усіх питань участі у конференції та
друку статей звертатися до секретаря
конференції.
Наявність перелічених документів є
обов’язковою умовою включення автора
до програми конференції та друку його
матеріалів у збірнику статей.
Витрати на проїзд, харчування та
проживання – за рахунок коштів
учасників.
Відповідальний секретар конференції:
к.е.н. Хмара Марина Петрівна –
тел. 050-922-53-21
е-mail: ndch_imv_mev@ukr.net
ЧЕКАЄМО НА ВАШУ
УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

