ПРОГРАМА ПЕРЕБУВАННЯ УЧАСНИКІВ
VII Міжнародної науково-практичної
конференції «Соціально-політичні, економічні
та гуманітарні виміри європейської інтеграції
України»
Україна - Словаччина
(05.06.2019 - 07.06.2019)

14.00-17.00

05 червня 2019 р., середа
Збір учасників в м. Ужгород та виїзд до готелю
«Дружба», Деменівська долина, Словаччина
Приїзд та поселення учасників в готелі
«Дружба»
Сніданок в ресторані готелю
Відкриття стажування, семінар «Сучасні
методи викладання та інноваційні технології у
вищій освіті»
Науково-популярна лекція-екскурсія
«Деменівська Печера Свободи»
Відвідування Парку Бешеньова

19.00

Вечеря в ресторані готелю

03.00
07.00-08.00
08.00-09.00
09.00-11.00

11.00-13.00

08.00-09.00
10.00-11.00
11.00-13.00

13.00-14.00
15.00-18.00
20.00

06 червня 2019 р., четвер
Сніданок в ресторані готелю
Пленарне засідання VII Міжнародної науковопрактичної конференції
Науково-освітній
семінар
«Особливості
викладання у вищих навчальних закладах
Словаччини та в університетах АвстроУгорщини» - виступи представників з
Технічного
університету
м.
Кошице,
Університету П. Й. Шафарика м. Кошице, Панєвропейського університету м. Братислава,
Європейскої мовної школи «EMPIRE»
Обід в ресторані готелю
Історико - пізнавальна екскурсія до
Оравського граду
Святковий банкет

14.00-15.00

07 червня 2019 р., п’ятниця
Сніданок в ресторані готелю
Відвідування
Жилінського
університету
(ознайомлення
з
навчальним процесом,
обговорення, обмін контактами).
Лекція - екскурс «Інновації у навчальному
процесі»
Підведення підсумків стажування

20.00

Виїзд до м. Вінниця

08.30-09.30
10.00-14.00

*в програмі можливі зміни та доповнення

Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельноекономічний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут
Академічне товариство ім. М. Балудянського
(м. Кошице, Словаччина)
Вища школа економіки і права
ім. проф. Едварда Ліпінського
(м. Кельце, Польща)
Університет Яна Кохановського
(м. Кельце, Польща)
Тбіліський державний університет
ім. Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія)
Технічний університет
(м. Кошице, Словаччина)
Університет «Petre Andreі»
(м. Яси, Румунія)
Університет суспільних наук
(м. Лодзь, Польща)
Folkuniversіtetet (м. Уппсала, Швеція)

Організаційний комітет конференції
- Анатолій Мазаракі – ректор Київського
національного
торговельно-економічного
університету, доктор економічних наук, професор,
академік Національної академії педагогічних наук
України, заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і
техніки
- Наталія Замкова – директор Вінницького
торговельно-економічного інституту КНТЕУ,
доктор філософських наук, професор, заслужений
працівник освіти України
- Вархола Міхал – президент Академічного
товариства ім. М. Балудянського, професор
(м. Кошице, Словаччина)
- Sorin Bocancea – ректор університету «Petre
Andrei», професор (м. Яси, Румунія)
- Jacek Semaniak – ректор університету Яна
Кохановського, професор (м. Кельце, Польща)
- George Sharvashidze – ректор Тбіліського
державного університету ім. Іване Джавахішвілі,
професор (м. Тбілісі, Грузія)
- Ali Rashidi – директор відділу міжнародної
співпраці Folkuniversitetet (м. Уппсала, Швеція)
Місце проведення конференції:

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
VII Міжнародна науково-практична
конференція
«Соціально-політичні, економічні та
гуманітарні виміри європейської інтеграції
України»
05 - 07 червня 2019 року
Україна - Словаччина

Один з найкращих туристичних та гірськолижних
курортів Європи - Ясна, Деменівська долина
(Словаччина)

При безпосередній участі організаційний
комітет забезпечує:
- сертифікат про проходження міжнародного
стажування за умови публікації статті в
міжнародному журналі ім. М. Балудянського;
- сертифікат про участь в міжнародній науковопрактичній конференції;
- страховий поліс на весь період перебування;

- трансфер та проживання в готелі в двомісних
номерах;
- харчування;
- екскурсії: Печера Свободи, Парк Бешеньова,
Оравський град;
- презентації та доповіді з використанням
мультимедійної техніки;
- публікацію в збірнику наукових праць.
Тематичні напрями роботи конференції:
1.
Управління
інноваційно-інвестиційним
розвитком підприємства в сучасних умовах.
2. Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні
та практичні аспекти.
3. Проблеми обліково-аналітичного, контрольного
та інформаційного забезпечення управління
підприємства.
4. Фінансовий механізм забезпечення розвитку
економіки України.
5. Інноваційні моделі та інформаційні технології в
науці, освіті, економіці.
6. Теоретичні та практичні аспекти сучасного
товарознавства.
7. Актуальні проблеми та перспективи розвитку
маркетингових технологій в умовах євроінтеграції.
8. Актуальні проблеми, тенденції, перспективи
розвитку готельно-ресторанного та туристичного
бізнесу в Україні.
9.
Державотворчі
процеси
в
умовах
глобалізованого
суспільства:
історичні,
філософські, соціально-психологічні та правові
аспекти.
10. Теоретичні та практичні аспекти розвитку
студентського спорту в системі фізичного
виховання ЗВО.
11. Інтерактивні технології та методи навчання як
засіб формування іншомовної професійної
компетенції.
Робочі мови конференції — українська,
англійська, німецька.
Організаційний внесок становить 250 євро
(безпосередня участь) необхідно сплатити до
15 травня 2019 р.
Для публікації в збірнику наукових праць
«Соціально-політичні,
економічні
та

матеріалу та відсутність плагіату несе автор.
гуманітарні виміри європейської інтеграції
Схема оформлення матеріалів
України» необхідно до 24 травня 2019 року
Рисунки, таблиці друкуються вбудованим
надіслати на е-mail адресу vtei_conf@ukr.net :
редактором Microsoft Word. Назва
рисунка
- статтю обсягом від 6 до 15 сторінок;
друкується
напівжирним
шрифтом
та
- реєстраційну форму
розміщується під рисунком по центру.
https://forms.gle/4mDh8ci7gGtLSovp7
Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний
- скановану квитанцію про оплату у розмірі 160
грн. за статтю (збірник у форматі PDF);
УДК
- 35 грн. за кожну сторінку тексту (друкований Пр
Прізвище, ініціали, автора (ів),
збірник).
науковий ступінь, вчене звання /14 pt, Ж/
Реквізити для оплати організаційного внеску:
Навчальний заклад /14 pt/
р/р ВТЕІ КНТЕУ №31250280204575;
Держказначейська служба України, м. Київ;
НАЗВА СТАТТІ /14 pt, Ж/
Анотація мовою статті (без слова анотація, без
МФО 820172, код ЄДРПОУ 01562987.
абзацного відступу, курсив).
Призначення платежу: за участь у конференції.
Обов’язково вказати прізвище автора статті.
Ключові слова: без абзацного відступу, курсив.
Отримувач платежу: Вінницький торговельно
Текст статті повинен мати такі необхідні
економічний інститут КНТЕУ.
елементи
(виділяються
напівжирним
Електронна версія збірника у форматі PDF буде
шрифтом): постановка проблеми, аналіз останніх
розміщена на сайті ВТЕІ КНТЕУ за адресою:
досліджень і публікацій, мета статті, виклад
http://www.vtei.com.ua (відділ наукової роботи
основного матеріалу, висновки і перспективи
та міжнародної співпраці).
подальших досліджень /14 pt/.
За додатковою інформацією звертатись:
Список використаних джерел: /14 pt, Ж/
Бондар Сусанна Давидівна (начальник відділу
Бібліографічний
опис
використаних
джерел
наукової роботи та міжнародної співпраці)
оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація
та документація. Бібліографічне посилання. Загальні
моб. тел.: 0677537313; е-mail: vtei_conf@ukr.net
положення та правила складання».
Западинська Ірина Георгіївна (фахівець І категорії
1. ...... /14 pt/
відділу наукової роботи та міжнародної співпраці)
об’єкт.
моб. тел.: 0678497793; е-mail: vtei_conf@ukr.net
Приклад оформлення: Рисунок 1 – Джерела
Відділ наукової роботи та міжнародної
дефіцитного фінансування.
співпраці (0432) 55-04-43
Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над
Вимоги до оформлення статей
першою
частиною таблиці (з абзацного
Розмір паперу — А4; поля:– 2 см; основний
відступу).
Приклад
оформлення: Таблиця 1 –
текст — Microsoft Word з розширенням *.doc;
Класифікація фінансових ресурсів. Розмір
шрифт — Times New Roman, 14 pt; абзац — 1 см,
шрифта табличного тексту на 2 пункти менше
вирівнювання по ширині; міжрядковий інтервал
основного шрифту.
— 1,5; сторінки не нумеруються, перенесення
Формули
виконуються за допомогою редактора
слів не допускаються.
формул
(внутрішній
редактор формул в Microsoft
Стаття, реєстраційна форма та сканована
Word
for
Windows).
квитанція про оплату за участь надсилається в
Посилання в тексті на джерела зазначати в
електронному варіанті. Файл назвати прізвищем
квадратних дужках [номер джерела, стор.],
автора. Стаття має бути оформлена відповідно до
наприклад: [1, с. 13].
вимог МОН України.
Відповідальність за достовірність викладеного

Стажування у європейських університетах
"СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА
ІННОВАЦЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ
ОСВІТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА
ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ"
MODERNÉ METÓDY A INOVAČNÉ
TECHNOLÓGIE
VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ:
EURÓPSKE SKÚSENOSTI A SÚČASNÉ
TRENDY"
05.06.2019 — 07. 06.2019
Словаччина
Мета стажування: комплексне вивчення
ефективних практик, актуальних питань освіти
та науки, відповідних нормативно-правових
документів, трансляція вітчизняного та
зарубіжного досвіду, у цілому – підвищення
професійної кваліфікації науково-педагогічних
співробітників вищих навчальних закладів
України, продовження розпочатої
серії
науково-практичних семінарів та консультацій
за
участю
викладачів
та
науковців
європейських університетів.
За результатами стажування учасники
отримають сертифікат (108 годин), що
становитиме 48 годин аудиторної роботи в
зарубіжних університетах, 40 годин —
самостійної роботи (підготовка до публікації
методичних матеріалів або статті в науковому
журналі
«SCIENTIFIC
LETTERS
OF
ACADEMIC
SOCIETY
OF
MICHAL
BALUDANSKY»), 20 годин — дистанційної
роботи.

ПУБЛІКАЦІЯ У МІЖНАРОДНОМУ
ЖУРНАЛІ
«Scientific Letters of International Academic
Society of Michal Baludansky»
Наукові сторінки Міжнародного
академічного товариства
ім. Михайла Балудянського
(міжнародний реєстраційний номер
ISSN 1338-9432)
Для публікації в журналі необхідно до 20
травня 2019 року подати до редакційної
колегії статтю на
електронну адресу:
journal@asmiba.sk
Статті приймаються насамперед англійськoю
мовою, а також словацькою, українською або
російською мовами і тільки в електроннiй
версії. Назва файлів: прізвище та ім’я автора
латинскими літерами!
Стаття
може
бути
повернена
на
доопрацювання. Остаточний висновок щодо
публікації статті приймає редакційна колегія
журналу.
Об’єм матеріалу мінімум 8 нормосторінок
(1800 знаків з пробілами) – приблизно 3
сторінки набраного тексту оформленого в
текстовому редакторі Microsoft Word, файл у
форматі .doc (або .docx) та форматі .pdf , (вся
стаття - кегель 10, Times New Roman, інтервал
1). Формат сторінки: А4 (210x297 мм). Поля:
зверху, знизу та праворуч 20 мм, ліворуч 25
мм.
Верхній і нижній колонтитули, а також номери
сторінок не вводити. Текст вирівняний по
ширині аркуша.
Категорично
забороняється
у
статті
використання
автоматичної
розстановки
переносів та автоматичних списків.

Вартість публікації наукової роботи буде
повідомлена
автору
додатково
після
рекомендацій до друку редколегією, з
розрахунку 2 євро за кожну сторінку тексту, 2
євро за журнал співавторам.
ОБОВ’ЯЗКОВО у кінці подаються дані про
автора (ів) англійською мовою (приклад
дивіться в
ЗРАЗКУ ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ):
– повністю прізвище та ім’я (не вказувати ім’я
по батькові) – шрифт жирний;
– науковий ступінь, вчене звання, посада
автора (ів);
– місце роботи автора (ів) та адреса організації;
– електронна адреса автора (ів),
- рік закінчення університету з назвою
університету,
- професійна орієнтація (спеціальність),
- 2-3 найзначніші публікації.
В окремому файлі фотографія автора (авторів)
у форматі jpg,
Реєстрація до участі у конференції можлива
за посиланням, наведеним нижче

