
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

IX Всеукраїнській науково-

практичній конференції 

«Міжнародні відносини і туризм: 

сучасність та ретроспектива», яка 

відбудеться 30 травня 2019 р. на базі 

Національного університету 

«Острозька академія». 

Мета конференції: обмін 

інформацією та досвідом у дослідженні 

актуальних  питань міжнародних 

відносин і туризму, висвітлення нових 

ідей та обговорення історичного 

впливу на сьогодення. 

У програмі конференції 

заплановано секційні засідання за 

такими напрямками: 

 Міжнародні конфлікти: історія 

і теорія; 

 Актуальні проблеми 

зарубіжного регіонознавства; 

 Місце України у світовій 

політичній системі; 

 Інтеграційні процеси у 

міжнародних відносинах; 

 Сучасні тенденції розвитку 

міжнародного туризму. 

 

Умови участі у конференції: 

заявку на участь у конференції та тези 

доповіді просимо надіслати  до 20 

травня 2019 р. в електронному вигляді 

на e-mail: oleksandra.fomin@oa.edu.ua 

 

Умови публікації тез: для 

компенсації витрат, пов’язаних із 

підготовкою, виданням матеріалів 

конференції, необхідно перерахувати 

за кожну публікацію 50 грн.   

 

Оплату за публікацію слід 

здійснити на картковий рахунок 

ПриватБанку: № 4149 4393 9531 3640 
(Власник: Фомін Олександра) 

Усі надіслані матеріали та 

інформацію про оплату треба 

підписати ПІБ автора тез.  Для 

зручності обробки платежів прохання 

здійснювати оплату через касу, 

термінал будь-якого ПриватБанку або 

Приват24. 

Публікація матеріалів 

конференції. За результатами 

проведення конференції тези доповідей 

учасників будуть надруковані у 

збірнику матеріалів конференції і 

надіслані способом, обраним 

учасником конференції. Оплату за 

пересилку здійснює учасник 

конференції  при отриманні 

примірника.  

 

Увага! Матеріали, які не 

відповідають вимогам чи надійшли 

запізно, не будуть опубліковані. 
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Вимоги до оформлення тез: 

 

 текст повинен бути набраний у 

редакторі Microsoft Word, формат А4, 

гарнітура TimesNewRoman, розмір 14, 

міжрядковий інтервал 1,5 (поля 

сторінок: усі – 2 см), абзац 1,25. 

 Кількість співавторів тез – не 

більше 2-х (двох). 

 1-й рядок: ім’я та прізвище 

автора, 2-й рядок: назва навчального 

закладу. 

 Далі: назва доповіді 

(вирівнювання по центру, шрифт 

жирний, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, 

розмір 14). 

 Після тексту доповіді подається 

список літератури: нумерований 

список; вирівнювання по ширині, за 

алфавітним порядком, відповідно до 

чинних стандартів. 

 Кількість сторінок не більше 3. 

 Текст доповіді подавати без 

посилань. 

 

 

 

Зразок оформлення тез: 

 

Катерина Черняхівська 

 Національний університет 

«Острозька академія» 

ІНІЦІАТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

КОМІСІЇ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ 

ЄС 

 

Тези 

 

Список використаних джерел 

та літератури: 

1. Новий Євросоюз з оновленими 

кордонами: Єврокомісія розпочинає 

глибоку реформу. URL: https://www 

…  

2. Освітня політика ЄС. URL: 

https://www …  

 

 

Контактна інформація оргкомітету: 

e-mail: oleksandra.fomin@oa.edu.ua 

тел.: +38 (068) 97-43-256 - Фомін 

Олександра 

 

 

 

 

 

Заявка 

 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові 

учасника (-ів). 

2. Назва доповіді та назва секції.  

3. Місце роботи або навчання, 

вчений ступінь, звання, посада. 

4. Адреса та спосіб доставки 

збірника матеріалів конференції  

(Нова пошта, Укрпошта (зразок: 

прізвище, ім’я по батькові 

(повністю), вул. Київська, 123, кв. 45, 

м. Київ, Київська обл., 12345). 

5. Контактний телефон (моб.). 

6. Електронна адреса. 

7. Кількість примірників. 


