ІV Міжнародний науково-практичний форум «Угода про Асоціацію: рушійні інтеграційні зміни»
23-29 лютого 2020 р., Словаччина - Австрія – Україна

ПАН-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (СЛОВАЧЧИНА)
КОШИЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (СЛОВАЧЧИНА)
УНІВЕРСИТЕТ «ДУБНИЦЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ» (СЛОВАЧЧИНА)
ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СКАЛІЦЕ (СЛОВАЧЧИНА)
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» (УКРАЇНА)
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА (УКРАЇНА)
ЦЕНТР АДАПТАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ (УКРАЇНА)
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО
АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (УКРАЇНА)
АКАДЕМІЧНЕ ТОВАРИСТВО МИХАЙЛА БАЛУДЯНСЬКОГО (СЛОВАЧЧИНА)
ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИЙ ІНІЦІАТИВ ТА ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ (УКРАЇНА)
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРАЗІЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА СХОДОЗНАВСТВА (УКРАЇНА)
за участі та сприяння:
Регіонального представництва Української технологічної академії в Словаччині
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ІV МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ФОРУМ
«УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ: РУШІЙНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗМІНИ»
23-29 лютого 2020 р., м. Братислава (Словаччина-Австрія-Україна)
Четвертий міжнародний освітньо-науковий Форум «Угода про асоціацію: рушійні
інтеграційні зміни» буде присвячений актуальним проблемам співробітництва між
Україною та Європейським Союзом в аспекті Угоди про асоціацію.

НАПРЯМКИ РОБОТИ ФОРУМУ










Право і юридичні науки
Економіка, публічне управління і адміністрування
Національна безпека. Інформаційна безпека. Соціальні комунікації
Техніка, технологія, інженерія
Філософія. Політологія. Соціологія
Міжнародні відносини
Точні, природничі й аграрні науки. Екологія
Педагогічні та психологічні науки. Культура
Медицина, охорона здоров’я, соціальна робота
Робочі мови Форуму: українська, англійська, російська, словацька
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УМОВИ УЧАСТІ У ФОРУМІ:
Учасники, які мають бажання прийняти участь у ІV Міжнародному науковопрактичному форумі «Угода про Асоціацію: рушійні інтеграційні зміни», повинні:
1. заповнити анкету учасника (http://centresipd.com/pages/200);
2. оформити наукову публікацію (для студентів та аспірантів обов’язково з рецензією
наукового керівника);
3. надати електронні презентації виступу, для формування електронного каталогу для всіх
учасників Форуму (за бажанням).
Заявки на участь у Форумі приймаються до 31 січня 2020 року (до 24:00)
Участь у Форумі безкоштовна. Учасники сплачують вартість проїзду, проживання,
харчування, наукову публікацію, презентаційні та роздаткові матеріали, а також участь у
екскурсійній та святковій програмі, яка становить:
для очних учасників - 490 євро 1, що включає:
 проходження стажування за обраним профілем
 отримання офіційного запрошення
 переїзд комфортабельним автобусом Ужгород-Братислава-Ужгород
 супроводження гіда, включаючи переїзди під час екскурсійних програм
 двомісне проживання в Hotel Plus (м. Братислава) з напівпансіоном. За бажанням
учасників можливе одномісне розміщення за додаткову плату
 урочисту вечерю та каву-брейк під час роботи Форуму
 електронні роздаткові та презентаційні матеріали
 публікацію та один примірник колективної монографії (яка відповідає наказу
МОН України від 23 вересня 2019 року N 1220 "Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття
наукових
ступенів
доктора
і
кандидата
наук"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19 )
 європейський сертифікат у форматі 3.0-ECTS (міжнародного стажування з
англомовним додатком за напрямом професійної діяльності учасника) за підписами
організаторів зі словацької сторони та співорганізаторів Форуму (відповідно до вимог
Постанови КМУ України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення
кваліфікації
педагогічних
і
науково-педагогічних
працівників»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF )
 внесення даних про міжнародне стажування до Єдиного реєстру сертифікатів із
застосуванням QR-коду.

Учасники Форуму можуть самостійно дістатися до місця призначення літаком Київ-Бритислава-Київ. У
такому випадку участь у Форумі становитиме 440 євро, що не включає автобусний переїзд УжгородБратислава-Ужгород
1
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Програма стажування складається зі 90 годин, з яких 30 годин аудиторної роботи та 60
годин позааудитрної роботи.
ПРОГРАМА АУДИТОРНОЇ РОБОТИ
Модуль 1. Європейська система забезпечення якості вищої освіти
Європейські стандарти щодо внутрішнього забезпечення якості у вищих навчальних
закладах
Система зовнішнього забезпечення якості освіти
Принципи і цінності академічної доброчесності
Зміни в науковому менеджменті
Модуль 2. Інтернаціоналізація вищої освіти і науки України у контексті реалізації
програм міжнародної співпраці ЄС
Європейські освітні програми і проекти: можливості для України
Зміцнення інтелектуального, культурного, соціального і науково-технічного
потенціалу молоді
Студентські наукові школи та спільноти молодих науковців
Розвиток сектору вищої освіти в суспільстві
Модуль 3. Основні напрями співробітництва у сфері науки й технологій, визначені в
Угоді
Залучення України до Європейського дослідницького простору
Міжнародні обміни та співробітництво в сфері неформальної освіти для молоді
Наближення політики і права України у сфері науки і технологій до стандартів ЄС
Модуль 4. Наука як основа освітнього процесу – за напрямом роботи кожного учасника
Позааудиторна або дистанційна частина стажування (з 10 листопада 2019 р. по 20

лютого 2020 р.) включає:
Вивчення організаційної структури університетів-партнерів та програм підготовки
через доступ до офіційних сайтів університетів.
Ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням.
Вивчення досвіду дистанційної освіти та проходження дистанційного курсу.
Робота з електронним бібліотечним фондом (електронний код доступу надається).
Ознайомлення з віртуальними лекційними курсами викладачів університетів.
Підготовка публікації до розділу колективної монографії за обраним напрямом.
для заочних учасників з України участь у для заочних учасників з закордону участь у
Форумі становить – 2700 грн., що включає:
Форумі становить – 100 євро, що включає:
 публікацію колективної монографії
 публікацію колективної монографії
Заочним учасникам кошти необхідно сплатити до 15.01.2020 р.
Оплата учасником частини свого внеску, в розмірі 300 євро, здійснюється до 31 січня
2020 року.
Після отримання внеску за учасником гарантовано бронюється місце, здійснюється
придбання проїзних квитків, надається запрошення.
Участь у Форумі може бути скасована учасником у будь-який момент із
відшкодуванням понесених на той час організаторами витрат і штрафом у 200 євро.
Кількість місць обмежена.
У разі виникнення додаткових запитань, звертайтеся, будь ласка, до координаторів
Форуму за тел.:
Ольга Руденко, т.моб. +380674082028, e-mail: o_rudenko@i.ua
Марина Дей, т.моб. +380677685264, e-mail: centersipd@gmail.com
Галина Капленко, т.моб. +38067-67-45-460, е-mail: haliakapl@gmail.com
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ФОРУМУ2
23.02 (неділя)
Зустріч учасників Форуму в м. Ужгород о 8.00
Переїзд в м. Кошице. Ознайомлення з культурною спадщиною міста
Обід в національному ресторані
Прибуття в м. Братислава. Поселення в отелі «Hotel Plus». Вечеря
24.02 (понеділок)
Сніданок
Зустріч-знайомство
Початок роботи Форуму в Центрі науково-технічної інформації Міністерства
освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки
Екскурсія м. Братислава. Ознайомлення з культурною спадщиною міста
Вільний час
Повернення до отелю. Вечеря
Тренінг3 «Індикатори вимірювання ключових показників ефективності діяльності
вищих навчальних закладів»
25.02 (вівторок)
Сніданок
Переїзд до м. Відень
Зустріч з представниками освітянської та наукової спільноти міста. Науковий
семінар «Європейські стандарти і рекомендації забезпечення якості освіти»
Екскурсія видатними місцями Відня.
Вільний час (за бажанням – відвідування Horringer, факультативно)
Повернення до отелю. Вечеря
Тренінг «Основні засади та порядок проведення акредитації освітніх програм, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
26.02 (середа)
Сніданок
Відвідування Univerzita Komenského v Bratislave. Зустріч з представниками
факультетів та міжнародного департаменту
Вільний час
Відвідування Slovenská technická univerzita v Bratislave. Наукова дискусія
«Міжнародні обміни та співробітництво в сфері неформальної освіти для молоді»
Повернення до отелю. Вечеря
Тренінг «Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти. Система мотивації»
27.02 (четвер)
Сніданок
Виселення з отелю 10.00
Ознайомча зустріч з діяльністю Trnavská univerzita v Trnave. Круглий стіл
«Розвиток сектору вищої освіти в суспільстві»
Відвідування одного з географічних центрів Європи близько м. Кремніце.
Екскурсія містом, монетним двором
Переїзд у Високі Татри. Поселення в Hotel Sorea Hutník II. Вечеря
Тренинг «Підвищення рівня підготовки фахівців та забезпечення дотримання
норм доброчесності»

2

У програмі Форуму можливі незначні організаційні зміни

3

Тематика тренінгів може бути уточнена в межах проблематики забезпечення якості вищої освіти
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28.02 (п’ятниця)
Сніданок
Підйом фунікулером на Hrebienok. Відвідування Льодовго будинку (макет
храма Notre-Dame). Вручення сертифікатів. Чай у гірській хатині
Переїзд в м. Попрад.
Вільний час / екскурсія містом / аквапарк (факультативно)
Поверненя до отелю. Вечеря
Тренінг «Напрями міжнародного виміру Програми ЕРАЗМУС+»
29.02 (субота)
Сніданок
Виселення з отелю. Виїзд в м. Ужгород
Наукова дискусія «Наближення політики і права України у сфері науки і
технологій до стандартів ЄС»
Від’їзд
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КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ
колективної монографії «Угода про Асоціацію: рушійні інтеграційні зміни»
Монографія буде розміщена та проіндексована в наукових репозитаріях, з можливістю
подальшого приєднання до персональних профілів на платформах Social Science Research
Network https://www.ssrn.com/en/, що є частиною видавництва Elsevier ( SSRN Produced by
Elsevier https://www.elsevier.com/solutions/ssrn).
Для розміщення на платформі, необхідна реєстрація всіх авторів та співавторів на
платформі SSRN (https://ssrn.com/ )

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТА ПУБЛІКАЦІЇ

Авторська довідка, на кожного співавтора: Прізвище та ім’я (латинецею); місце
роботи (англ); е-mail; ORCID; ID SSRN (https://ssrn.com/ )

обсяг 12-20 сторінок;

формат паперу: А4 - 210х297 мм.

поля з усіх боків – по 20 мм.;

шрифт - Times New Roman; розмір шрифту (кегль) – 12 pt.; міжрядковий інтервал
– полуторний

вирівнювання тексту – за шириною, переноси слів не допускаються, між словами
допускається лише один інтервал, табуляцію не використовувати

відступ першого рядка (абзац) – 10 мм.

скорочення слів, окрім загальновідомих (н-д, міри величин) не допускаються

кожну ілюстрацію до роботи слід робити чорно-білу

схеми, графіки, діаграми, формули и таблиці повинні бути створені
безпосередньо у текстовому редакторі та вміщені суто в параметри зазначених вище
розмірів сторінок

внутрішньо текстові посилання публікуються в збірнику, але не розміщуються
на сайті;

мова: англійська.
References оформлюється за стилем АРА мовою оригіналу.
Для
зручності
рекомендуємо
користуватися
он-лайн
програмою
http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-website
Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції латиницею (напр.,
Ivanenko_Tezy)
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до 31 грудня
2019 р.




до 15 січня
2020 р.




у перший день
Форуму



ПЛАН УЧАСТІ
подання заявки на участь
направлення відсканованої першої сторінки закордонного паспорта
для оформлення запрошення та резервації місць. Назва файлу
повинна відповідати прізвищу учасника конференції латиницею
(напр., Ivanenko_Pasport)
подання наукової публікації. Назва файлу повинна відповідати
прізвищу учасника латиницею (напр., Ivanenko_oplata)
для очних учасників часткова оплата витрат, що становить 300 евро,
яка вираховується із загальної вартості витрат
кінцевий розрахунок

Одержання відповідних документів повинне бути обов'язково підтверджене повідомленням
про отримання. У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до
координаторів Форуму

