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До уваги науковців, аспірантів, студентів закладів вищої освіти та науково-дослідних
установ, а також практичних працівників, які активно займаються науковими
дослідженнями.

Університет міжнародного та регіонального співробітництва
імені Зигмунта Глогера
19–20 жовтня 2018 р. у місті Воломін проводитиме
Міжнародну мультидисциплінарну конференцію
«НАУКА І ТЕХНІКА СЬОГОДЕННЯ: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ»
Університет міжнародного та регіонального співробітництва є приватною
установою, що вибрала в якості свого покровителя Глогера – польського історика,
етнографа і мандрівника. Університет функціонує у Воломині з 2005 року.
Заклад входить до Федерації Варшавської агломерації (FUAW). У квітні 2015 року
Федерація подала заявку на реєстрацію FUAW в якості першої асоціації
недержавних університетів в Польщі.
Метою Федерації є збільшення науково-педагогічного потенціалу включених у неї
вищих навчальних закладів, а також залучення коштів Європейського Союзу для їх
успішної діяльності. Завдання Федерації – міжнародна діяльність, що виявляється у
співпраці з академічними центрами по всьому світу.
Усіх учасників з України буде забезпечено збірником тез конференції та
сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Збірнику тез буде присвоєно ISBN
(міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.
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В рамках конференції планується робота секцій:
6. Суспільні науки;
Психологія та педагогіка;
Державне управління;
7. Юридичні науки;
Медичні науки;
8. Соціальні комунікації;
9. Філологічні науки;
Природничі науки;
Технічні науки;
10. Культурологія.

Порядок реєстрації:
Форма участі: дистанційна.
Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати
електронною поштою до організаційного комітету до 16 жовтня 2018 р. (включно)
такі документи:
заповнену за зразком заявку;
тези доповіді;
відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки –
Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок.
Наприклад: Заборовський_Заявка, Заборовський_Тези, Заборовський_Внесок
Електронна адреса: Glogera@cuesc.org.ua
Організаційний внесок:
Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 450 грн. Збірники
тез конференції та сертифікати буде направлено на поштову адресу учасників,
вказану в заявках, 27 листопада 2018 року.
Оплату можна здійснити у відділенні будь-якого банку, вказавши такі реквізити:
Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»
Рахунок одержувача: 26201805752470
ОКПО: 3158722787
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б.: Громовчук Мирослава Володимирівна
Призначення платежу: поповнення рахунку Громовчук М.В. від ПІБ____
Вимоги до тез доповіді:
Назва доповіді посередині рядка великими літерами (шрифт Times New Roman
№ 14, жирний).
Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора,
кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна;
шрифт Times New Roman № 14.
Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам:
формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14,
міжрядковий інтервал 1,5.
Список використаних джерел (без повторів) оформлюється мовою оригіналу в кінці
тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними
дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та
через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
Мова конференції: польська, українська, англійська, російська.
З питань співавторства звертайтеся до оргкомітету.
Голова організаційного комітету конференції
prof. nadzw. dr Janusz Kowalski (Януш Ковальський)

Зразок оформлення тез доповіді:
7. Юридичні науки
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В
УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Швидченко І. Г.
кандидат юридичних наук,
доцент циклу правових дисциплін кафедри екологічного права і контролю
Одеський державний екологічний університет
м. Одеса, Україна
Національне законодавство посідає визначальне місце у процесах досягнення позитивної
екологічної динаміки трансформації стану навколишнього середовища. За результатами щорічного
підрахунку синтетичного індексу ефективності довкілля (EPI) в межах спільного наукового проекту
Центру екологічної політики та права при Єльському університеті (YCELP), Центру міжнародної
інформаційної системи наукових знань про Землю (CIESIN) та Всесвітнього економічного форуму
(WEF), Україна в 2018 році посіла 108 місце з 180 країн Світу за показниками здоров’я екології та
екосистемної життєздатності [1], що свідчить про наявність нагальної потреби у реформаційних
змінах нормативно-правового поля країни.
Література:
1. Офіційний сайт EPI. URL: https://epi.envirocenter.yale.edu/epitopline?country=&order=
field_epi_score_new&sort=asc.

Зразок оформлення довідки про автора:
Заявка на участь у міжнародній мультидисциплінарній конференції «Наука і техніка сьогодення:
пріоритетні напрямки розвитку України та Польщі»
1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника (українською та англійською мовами)
2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де
навчається або працює учасник, місто, країна
3. Повна назва установи, де навчається або працює учасник, місто, країна
4. Контактний телефон
5. E-mail
6. Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференції
(ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

ПРЕДСТАВНИЦТВО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва є представником
організаційного комітету конференції (згідно з підписаним договором про міжнародне
співробітництво).
Контактна особа:
Бєлов Дмитро Миколайович – доктор юридичних наук, професор, директор Центру
українсько-європейського

наукового

співробітництва,

професор

кафедри

конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного
університету.
Електронна адреса: Glogera@cuesc.org.ua
Телефон: +38 066 642 61 74

Federacja Uczelni Aglomeracji
Warszawskiej
Adres: 05-200 Wołomin
ul. Laskowa 4
www.fuaw.pl

