ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ЗАПРОШУЄМО ВАС 

до участі  у  Міжнародній науковій конференції 
«Держави пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи», 
яка відбудеться 19 листопада 2015 р. 


НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Історичні витоки формування багатополюсного світу: регіональний та міжрегіональний виміри 
2. Зовнішня та безпекова політики держав пострадянського простору: уроки для України
3. Міжнародні організації: ґенеза проблем функціонування на пострадянському просторі 
4. Інтеграційні стратегії держав пострадянського простору в умовах формування «нового світового порядку»
5. Соціально-економічний та політичний розвиток держав пострадянського простору: ретроспектива, проблеми, перспективи

Робочі мови: українська, російська, англійська.
Місце проведення: м. Київ, вул. Леонтовича, 5,
ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»,
зал засідань Вченої ради (1 поверх)

Початок роботи: з 10-00	Початок реєстрації: з 09-00

Заявки на участь у роботі конференції надсилати до 9 листопада 2015 р., за адресою ivi_konf@ukr.net (зразок заявки додається).
За результатами роботи конференції планується видання збірника наукових статей. Тексти статей (інформація щодо оформлення та оплати статей додається окремо) надсилати до 6 грудня 2015 р., за адресою ivi_konf@ukr.net. Текст статті (з УДК, анотацією та ключовими словами українською, російською та англійською мовами) має бути оформлений відповідно до вимог, що висуваються до статей при поданні до фахових видань. Обсяг статті – до 20 000 знаків (до 0,5 д.а.). Детальніша інформація щодо оформлення  та публікації статей буде надана додатково.


Інформація за тел.: 
067 938 49 26      095 184 83 84 Стельмах Вікторія Олександрівна; 
                            097 241 60 51 Добровольська Ангеліна Борисівна.







ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науковій конференції
«Держави пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи»
19 листопада  2015 р.

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Місце роботи/аспірантури 
(повна назва організації)

Посада

Адреса для листування

Контактний телефон (факс), e-mail

Повна назва доповіді


Стисла анотація доповіді (до 600 знаків) 

Назва запланованої секції
(напряму)

Потреба в технічних засобах (ПК, мультимедіапроектор, інше). 



Заповнену заявку та відскановану копію квитанції про переказ оргвнеску на суму 50 грн. надіслати за адресою  ivi_konf@ukr.net до 9 листопада 2015 р. Тема повідомлення: «Заявка на участь у конференції 19 листопада 2015р., прізвище автора».Файл із заявкою та квитанцією назвати прізвищем автора, латиницею (наприклад: «Іvаnеnkо-zаjavkа») (форму заявки можна скопіювати).


