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МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Узагальнення напрацювань фахівців із
актуальних питань та аспектів співпраці між
Україною та Європейським Союзом у галузях
сучасної інженерії, підтримки сталого розвитку,
інновацій в освіті та соціальній роботі в аспекті
психології, філософії, соціології, а також теорії
та практики юридичної науки,
міждисциплінарних підходів та сучасних
поглядів щодо перспектив в економіці,
управлінні, суспільному розвитку та охороні
навколишнього середовища.

НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Інженерія та технології
Охорона навколишнього середовища
Сучасні пріоритети економіки
Менеджмент та публічне адміністрування
Інновації в освіті. Питання реформування
вищої освіти в аспекті євроінтеграції
Соціальні виклики. Інновації соціальної
роботи, філософії, психології, соціології
Актуальні проблеми юридичної науки та
практики
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(у програмі можливі зміни)

24 квітня 2018 року, вівторок
Зустріч учасників конференції в місті Ужгород.
Трансфер Ужгород-Кошице-Čertov
Поселення в гірському готелі Wellness & Spa Hotel Čertov
http://www.certov.eu/sk/
Презентація проекту «Інтегрована модель конкурентоспроможної вищої освіти в Україні за концепцією
Quadruple Helix»
Вечеря

25 квітня 2018 року, середа
Сніданок
Пленарне засідання конференції
Обід
Робота конференції за напрямами
Урочиста вечеря

26 квітня 2018 року, четвер
Сніданок
Відвідування Пункевних печер (Чехія)
http://www.czechtourism.com/c/punkva-caves/
Відвідування м. Кромержиж (Чехія)
http://www.czechtourism.com/t/kromeriz/
Семінар-тренінг «Європейські практики стратегічного планування та впровадження
інтернаціоналізації вищої освіти»
Вечеря

27 квітня 2018 року, п’ятниця
Сніданок
Науковий форум «Особливості комерціалізації результатів наукових досліджень в умовах становлення
інформаційної економіки» (Тренчинський університет, Словаччина)
Відвідування Тренчинської фортеці
http://slovakia.travel/en/castle-of-trencin
Підсумки конференції. Вручення сертифікатів
Вечеря

28 квітня 2017 року, субота
Сніданок
Трансфер до м. Ужгород

УМОВИ УЧАСТІ
Для участі в конференції необхідно:
1) Заповнити онлайн-форму за посиланням: https://goo.gl/forms/X3qGzZBEgdCyamFj1

Скануйте QR-код для доступу до онлайн-форми
2) Надіслати публікацію на електронну адресу: conf.kosice@gmail.com
Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції латиницею (напр., Ivanenko).
3) Отримати e-mail-підтвердження від Оргкомітету
! Одержання публікації повинне бути обов’язково підтверджене повідомленням про
отримання.
У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до Оргкомітету.

4) У разі заочної участі - сплатити оргвнесок та надіслати скан квитанції про оплату на
електронну адресу: conf.kosice@gmail.com
Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції латиницею
(напр., Ivanenko_Oplata)
ДЕДЛАЙН РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ ПУБЛІКАЦІЙ – 1 ЛЮТОГО.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

ОЧНА УЧАСТЬ
350 євро
Сплачується готівкою в перший день
конференції при поселенні в Словаччині.

Внесок включає:
•
Друкований збірник публікацій
•
Сертифікат учасника міжнародної
конференції (відповідає вимогам Порядку
присвоєння вчених звань науковим і науковопедагогічним працівникам)
•
Проживання+харчування
•
Урочиста вечеря
•
Екскурсійні програми+трансфер
•
Трансфер Ужгород-Кошице-Ужгород

ЗАОЧНА УЧАСТЬ
350 грн
Реквізити для оплати
Одержувач: Чернігівський національний
технологічний університет
код ЄДРПОУ 05460798;
банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
р/р 31251264206996
У квитанції необхідно вказати ПІП учасника
та призначення платежу: «за участь у
конференції».
Внесок включає:
•
Друкований збірник публікацій, який
надсилається на поштову адресу, зазначену
учасником.
Вартість додаткового примірника – 150 грн.
•
Сертифікат про заочну участь, що
засвідчує публікацію матеріалів у збірнику (за
підписом Чернігівського національного
технологічного університету)

*За результатами конференції буде видано збірник публікацій, що буде розміщений у таких

базах даних: НБУ ім. Вернадського, Google Scholar.

ВІЗОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОЧНИХ УЧАСНИКІВ
•
Власники біометричних паспортів не потребують оформлення Шенгенської візи.
•
У разі наявності звичайного закордонного паспорту, оформлення Шенгенської візи
відбувається за офіційним запрошенням Академічного співтовариства М. Балудянського
(Словацька Республіка). Просимо заздалегідь інформувати оргкомітет про необхідність
надання запрошення для оформлення візи!
ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ
Робочі мови: українська, англійська, польська, болгарська, словацька, російська.
Обсяг публікації: мінімум – 2 повних сторінки, максимум – 3 повних сторінки.
Параметри сторінки:
Формат А4 (210×297 мм).
Поля: верхнє, нижнє та бокові – 25 мм.
Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. Текст повинен бути вирівняний по
ширині аркуша.
КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ У СТАТТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ РОЗСТАНОВКИ
ПЕРЕНОСІВ ТА АВТОМАТИЧНИХ СПИСКІВ.
УСІ СПИСКИ ПРОСТАВЛЯЮТЬСЯ У РУЧНОМУ РЕЖИМІ!

Вимоги до оформлення структурних елементів публікації
Ім’я та прізвище автора (ів) – шрифт Times New Roman (кегель 12), розміщення по центру, без абзацного
відступу, курсив) (якщо авторів декілька, то імена та прізвища записуються в один рядок). Дані про авторів
подаються двома мовами (мовою публікації та англійською мовою).
Назва публікації – шрифт Times New Roman (кегель 12). Подається прописними напівжирними літерами,
вирівнювання по центру без абзацу, двома мовами (мовою публікації та англійською мовою).
Анотація – шрифт Times New Roman (кегель 9), курсив, вирівнювання по ширині, абзацний відступ
0,63 см, одинарний інтервал. В анотації має бути сформульована головна ідея публікації (обсяг 500-600
знаків з пробілами). Анотації подаються двома мовами (мовою публікації та англійською мовою).
Ключові слова – шрифт Times New Roman (кегель 9), вирівнювання по ширині, абзацний відступ 0,63 см,
одинарний інтервал. Ключові слова подаються двома мовами (мовою публікації та англійською мовою).
Кількість ключових слів – 5–7, які пишуться через крапку з комою.
Основний текст – шрифт Times New Roman (кегель 12), абзац 0,63 см, вирівнювання по ширині,
одинарний інтервал.
Ілюстрації (рисунки та чорно-білі фотографії). Рисунки повинні бути згрупованими. Шрифт рисунків
Times New Roman, кегель 12, курсив. Рисунки не повинні виходити за межі текстового блока. Рисунки
позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах доповіді. Якщо у доповіді лише один рисунок,
він не нумерується. Пояснювальні підписи, номер рисунка, його назву розміщують послідовно під
ілюстрацією.
Наприклад:

Рис. 3. Вузловий плоский скінченний елемент

Таблиці. Розмір тексту таблиць – кегель 12. Нумераційний заголовок таблиць (кегель 12) вирівнюють по
правому краю таблиці, тематичний заголовок таблиці – по центру (кегель 12, курсив).
Наприклад:
Таблиця 1
№ досл.
1
2

Vк,
м/с
20
40

Граничні значення режимів різання
Qгр,
Vдет=Vк/60
t, мм
мм2/с
333
0,033
11
667
0,033
13

az,
мкм
5,32
3,04

az max
10,17
5,83

Список використаних джерел необхідно складати за вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України № 5, 2009),
розміщувати бібліографічні записи за алфавітом чи у послідовності їхніх перших згадувань в основному тексті.
Заголовок «Список використаних джерел» слід розміщувати посередині рядка, шрифт Тіmes New Roman, кегель 11,
напівжирний, список джерел – 11 кегель.

ОБОВ’ЯЗКОВО у кінці подаються дані про автора (ів) (двома мовами):
– прізвище, ім’я та по батькові (повністю) – кегель 8, напівжирний;
– науковий ступінь, вчене звання, посада автора (ів) – кегель 8;
– місце роботи автора (ів) та адреса організації – кегель 8;
– електронна адреса автора (ів)– кегель 8.
Відповідальність за матеріали, наведені у публікації, несе автор.
Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, розглядатися не будуть.
Редакція розглядає надходження публікації як згоду дописувача (ів) щодо передачі авторського права на використання твору
(тиражування, розповсюдження т. ін.).
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MECHANISMS OF HIGHER EDUCATION FUNDING
Визначено національні тенденції фінансування освіти в Європі та можливостей їх використання в державній політиці у
сфері вищої освіти України. Визначено такі основні характеристики державного фінансування вищих навчальних закладів Європи:
формули фінансування, виділені на державні кошти; показники ефективності, засновані на результатах студентів; державне
фінансування відповідно до виконання контракту; державні кошти для досліджень.
Ключові слова: вища освіта; державна політика; державне фінансування; державні витрати; моделі фінансування; формули
фінансування.
The national education funding trends across Europe and the possibilities of their usage in Ukrainian public policy in the area of higher
education have been defined. The following main characteristics of public funding of higher education institutions in Europe have been
identified: funding formulas allocated on public funds; performance indicators based on students' results; public funding in accordance with
a performance contract; public funds for research.
Key words: higher education; public policy; public funding; public expenditure; funding models; funding formulas.
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