ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІЗНЕСУ ТА ПРАВА

Шановні колеги!
Європейський інститут безперервної освіти (Словаччина),
Східноєвропейська агенція розвитку (Словаччина),
Європейська елітна група (Словаччина),
Сербська асоціацією розвитку (Сербія),
Львівський університет бізнесу та права (Україна),
ГО «Україно-Словацький центр співпраці» (Львів, Україна)
ЗАПРОШУЄ
науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти,
наукових співробітників наукових установ, здобувачів вищої
освіти (докторантів, аспірантів, студентів), практиків
взяти участь у роботі
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
НАУКА ТА ОСВІТА У СВІТОВОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
18-19 березня 2021 року
Словаччина - Україна - Сербія - Польща – Литва
Мета конференції: популяризація досліджень різних наукових
напрямів, створення умов для творчого зростання молодих науковців,
активізації широкої міжнародної комунікації, набуття та обмін досвідом
між науковцями та практиками.
Напрями конференції :
1.
2.
3.
4.

Будівництво
Військові науки
Економічні науки
Інформаційно-комункаційні
технології
5. Історичні науки
6. Кібербезпека
7. Медичні науки
8. Мистецтвознавство
9. Міжнародне право
10. Національна безпека
11. Освітні, педагогічні науки
12. Охорона праці
13. Політичні науки

14. Природничі науки
15. Психологічні науки
16. Публічне управління
17. Сільськогосподарські науки
18. Соціальні комунікації та
журналістика
19. Соціологічні науки
20. Технічні науки
21. Транспорт
22. Туризм
23. Філологічні науки
24. Філософські науки
25. Цивільна безпека
26. Юридичні науки.

Партнери конференції:
1. Варшавська вища школа управління (Варшава, Польща);
2. Вища школа колективної та індивідуальної безпеки «Апейрон» в Кракові
(Краков, Польща);
3. Волинський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк,
Україна);
4. Даріуш Павліщи, доктор економічних наук, президент гміни Ґромадка
(Польща);
5. Салех Мотана Обаді, професор, інженер, Ph.D., Словацька академія
наук, Інститут економічних досліджень (Братислава, Словаччина);
6. Донецький національний університет імені Василя Стуса (Вінниця,
Україна);
7. Економічний факультет Університету економіки м. Бидгошч (Бидгошч,
Польща);
8. Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (Київ,
Україна);
9. Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради (Харків, Україна);
10. Литовський бізнес-університет прикладних наук в Клайпеді (Клайпеда,
Литва);
11. Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка
Степана Дем'янчука (Рівне, Україна);
12. Національна академія Національної гвардії України (Харків, Україна);
13. Національна академія статистики, обліку та аудиту (Київ, Україна);
14. Національний
університет
водного
господарства
та
природокористування (Рівне, Україна);
15. Національний університету цивільного захисту України (Харків,
Україна);
16. Слов'янський навчально-науковий інститут Університету державної
фіскальної служби України (Слов’янськ , Україна);
17. Сумський національний аграрний університет (Суми, Україна);
18. Університету менеджменту безпеки в Кошицях (Кошице, Словаччина);
19. Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
(Харків, Україна);
20. Харківський
національний
педагогічний
університет
імені
Г. С. Сковороди (Харків, Україна);
21. Харківський національний університет будівництва та архітектури
(Харків, Україна);
22. Центр проблем імплементації європейського соціального права Інституту
права Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка
(Київ, Україна);
23. Юридичний
факультет
Запорізького
національного
університету
(Запоріжжя, Україна);
24. Юридичний факультет Національного авіаційного університету (Київ,
Україна).
Робочі мови: українська, словацька, польська, англійська.
Форма участі: дистанційна.

Учасники отримають сертифікат із зазначенням обсягу
підвищення кваліфікації (15 годин - 0,5 кредита ECTS) та
збірник матеріалів конференції.

Для участі у конференції необхідно до 13 березня 2021 року
надіслати на електронну адресу: eidv.ukraine@gmail.com

тези доповіді, оформлені за вимогами;

заповнену Реєстраційну форму для авторів;

копію квитанції про оплату організаційного внеску після прийняттям
матеріалів.
Вимоги до оформлення матеріалів:
Матеріали приймаються в електронному вигляді (MS WORD). Обсяг тез – до
5-ти сторінок. Файл з текстом статті повинен мати назву, що відповідає
прізвищу автора латиницею.
Окремим файлом надсилається фотографія автора розміром 3х4 в JPEG
форматі.
Матеріали розташовуються у наступному порядку:

науковий напрям (незалежний пункт вирівнювання по правому краю,
напівжирний шрифт);

назва статті (напівжирний шрифт, великі літери, окремий абзац без
відступу, вирівняно по центру, інтервал – 1);

повне ім’я та прізвище автора (незалежний пункт, напівжирний
шрифт, вирівнювання по правому краю);

вчене звання, науковий ступінь, посада (незалежний пункт
вирівнювання по правому краю);

місце роботи: назва установи, назва місця (якщо не входить до складу
назви установи) (нѐезалежний пункт вирівнювання по правому краю);

країна, місто (незалежний пункт вирівнювання по правому краю);

особиста адреса електронної пошти (окремий пункт вирівнювання по
правому краю);

ORCID iD (незалежний пункт вирівнювання по правому краю);

текст (Форматування тексту: А-4 (210х297 мм), орієнтація –
книжкова, поля – 20 мм, розмір шрифта - 12 pt, інтервал – 1, шрифт Verdana.
Зразок
Науковий напрям: Економічні науки
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Олесь ЛЕВЧЕНКО
Здобувач вищої освіти рівня доктор філософії
Національний авіаційний університет
Київ, Україна
Використані джерела (References):

Партнери EIDV мають можливість презентувати заклад вищої освіти в
Євросоюзі та багатьох країнах світу, розмістивши інформацію у збірнику
матеріалів конференції.
Організаційний внесок включає витрати на видання збірника матеріалів
конференції, здійснюється авторм за курсом НБУ на день оплати та складає:
 35 євро (друкована версія збірника та сертифіката).
 25 євро (електронна версія збірника (PDF файл та посилання на сайт
розміщення) та сертифіката);
 20 євро для партнерів EIDV (електронна версія збірника (PDF файл
та посилання на сайт розміщення) та сертифіката).

Оргвнесок покриває транспортні та адміністративні витрати, пов’язані з формуванням та
друком збірників матеріалів конференції, сертифікатів і поштовою розсилкою.

Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді
оргкомітетом, що буде зазначено у електронному листі.
Іменні сертифікати про участь надаються в електронному форматі.
Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу,
симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3
розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам,
затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Збірник матеріалів конференції буде виданий у Сербії з присвоєнням
ISBN-978-86-80394-24-4 (міжнародний стандартний номер книги).
Оргкомітет конференції:
Європейський інститут безперервної освіти / European institute of
further education, Podhájska, Slovak Republiс
www.eidv.eu
e-mail: eidv.ukraine@gmail.com
WhatsApp, Viber: +421 905 450 765

Реєстраційна форма для авторів:
Application form
Last name (Прізвище)
First name (Ім’я)
ORCID iD (постійний цифровий ідентификатор)
Scientific degree (Науковий ступінь, звання)
Placement (Місце роботи: назва закладу,
кафедра, підрозділ)
6. Section title (назва секції, науковий напрям)
7. Title of the article (Назва статті)
8. E-mail
9. Telephone (Телефон для звʹязку)
10.Specify the amount paid for the publication
11.Необхідно зазначити оплачену суму за
публікацію (30 євро – print версія, 25 євро або 20
євро – електронна версія (PDF)
12.Payment date of publication (Дата оплати)
13.Address (Адреса для відправлення друкованої
версії збірника Новою поштою (Україна)
1.
2.
3.
4.
5.

Реквізити для оплати організаційного внеску:
Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania
(European institute of further education)
Československá obchodná banka, a.s.,Pobočka M.R. Štefánika 19,
940 01 Nové Zámky, Slovak Republiс
Bank Account: 4022107085/7500
IBAN:
SK43 7500 0000 0040 22107085
SWIFT:
CEKOSKBX

