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ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИЙ ІНІЦІАТИВ ТА ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ (УКРАЇНА) 
ІНСТИТУТ ГЛОБАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» (УКРАЇНА) 
ВАРНЕНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЧОРНОРИЗЦЯ ХРАБРА (БОЛГАРІЯ)

за участ і та сприяння:
Міжнародної академії наук та вищої освіти (Лондон, Великобританія) 

Науково-виробничої компанії «G1SAP» (Дуглас, Шотландія, Великобританія)
St. Elizabeth University o f Health and Social Sciences (Словаччина)

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Україна)
Сухумського державного університету (м. Тбілісі, Грузія)

Національного інституту економічних досліджень (м. Батумі, Грузія) 
Всеукраїнського академічного союзу (Україна)

Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної
служби України (Україна)

Всеукраїнського інституту євразійських досліджень та сходознавства (Україна)
Інституту соціальної політики регіону (Україна)
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«ІННОВАЦІЇ В НАУЦІ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ»
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МЕТА
Активізація співпраці між науковою спільнотою країн-партнерів, вивчення кращих європейських 
практик розвитку сучасної освіти і науки визначення шляхів та напрямів формування ефективної 

системи освіти і науки в Україні з урахуванням європейського досвіду та національних пріоритетів

НАПРЯМИ РОБОТИ ФОРУМ У

> Право і юридичні науки
>  Економіка
>  Публічне управління і адміністрування
>  Техніка, технологія, інженерія
>  Філософія, політологія, соціологія
> Міжнародні відносини
> Екологія та природничі науки
> Педагогічні та психологічні науки
>  Культура, мистецтво
> Соціальні комунікації
>  Медицина. Охорона здоров’я

Робочі мови форуму: українська, англійська, російська, болгарська, словацька
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Принагідно нагадуємо, що участь у II Міжнародному науково-практичному форумі 
«Інновації в науці: виклики сучасності», дозволяє кожному учаснику отримати:

1) Безцінні знання і досвід від представників вищого рангу наукової еліти, теоретичні та 
практичні поради з побудови успішної наукової кар'єри;

2) Європейський сертифікат у форматі 4-ECTS за підписами організаторів з болгарської 
сторони та співорганізаторів Форуму, а також англомовний додаток до нього за напрямом 
професійної діяльності учасника, що стане підставою для зарахування підвищення кваліфікації за 
кордоном, проходження практики та отримання вченого звання;

3) Публікацію збірки наукових праць (видання м. Лондон, Британія, наявність ISBN та 
індексу цитування)

Учасникам Форуму рекомендовано самостійно оформити International Student Identity Card 
(ISIC), що надає знижки в багатьох країнах Європи. Щороку понад 5 млн молодих людей стають 
власниками посвідчень ISIC.

Візи безкоштовно видає Посольство Болгарії в Україні студентам, аспірантам і викладачам, які 
беруть участь у програмі Форуму (особи, безпосередньо не пов'язані з навчальним процесом на 
момент подання документів, сплачують 35 євро консульського збору).

У разі запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом, оформлення віз не 
потрібно, за наявності біометричного паспорту.

Умови відбору учасників:
Учасники, які мають бажання прийняти участь у II Міжнародному науково-практичному 

форумі «Інновації в науці: виклики сучасності», повинні:
1. заповнити анкету учасника (http;//centresipd.com/pages/144 );
2. оформити наукову публікацію (для студентів та аспірантів обоє 'язково з реиензіао наукового 

керівника);
3. за бажанням, надати електронні презентації виступу, для формування електронного каталогу для 

всіх учасників Форуму

Заявки на участь у Форумі приймаються до 30 червня 2017 року (до 24:00) або надсилаються на 
адресу centersipd@gmail.com

Організатори відправляють підтвердження електронною поштою.

Умови участі:
Освітньо-науковий форум буде проходити на курорті Золоті піски (Болгарія) в готельному 

комплексі Royal Beach (3+) (http://www.royalvarna.com/bg).

Участь у  Форумі безкоштовна, учасники сплачують вартість проїзду, проживання, 
харчування та наукову публікацію, яка становить:

mailto:centersipd@gmail.com
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для очних учасників - 345 євро, що включає:
> надання офіційного запрошення
> проїзд комфортабельним автобусом Україна -  Варна- Україна, включаючи переїзди під час 

екскурсійних програм
> двомісне проживання в готелі Royal Beach (3+) (http://www.royalvama.com/) з триразовим 

харчуванням. За бажанням учасників можливе одномісне розміщення з а додаткову плату
> урочисту вечерю та каву-брейк під час роботи Форуму
> екскурсії протягом усіх днів Форуму
У електронні роздаткові та презентаційні матеріали
> публікацію збірки наукових праць (видання м. Лондон, Британія, наявність ISBN та індексу 

цитування)
> Європейський сертифікат у форматі 4-ECTS (міжнародного стажування з англомовним додатком 

за напрямом професійної діяльності учасника, що стане підставою для зарахування підвищення 
кваліфікації за кордоном та отримання вченого звання) за підписами організаторів з болгарської 
сторони та співорганізаторів Форуму

> внесення даних про міжнародне стажування до Єдиного реєстру сертифікатів, із застосуванням 
QR-коду.

для заочних учасників з України - 700 гри., 
що включає:
>  публікацію збірки наукових праць

для заочних учасників з закордону -  35 свро, 
що включає:
>  публікацію збірки наукових праць
>  розсилку збірки

Заочним учасникам кошти необхідно перерахувати до 30.06.2017 р. на рахунок у  
Приватбанку, №  карти 5168 7556 3145 2279. Дей Марина. Призначення платежу: внесок за 
участь у  Форумі від (прізвище та ініціали автора). На вказану учасником адресу надсилається І 
збірник колективної монографії

Перерахунок учасником частини свого внеску, в розмірі 300 <вро, здійснюється до 10 
липня 2017 року:

- грошовим переказом у гривнях без жодних комісій через термінал, систему 
Інтернет-банкінгу або безпосередньо в будь-якому відділенні «Приватбанку» на картковий 
рахунок № 516Н 7556 3145 2279 (на ім'я координатора програми -Дей Марини Олександрівни) за 
курсом продажу євро цього банку на день оплати (скан чи електронне фото оригіналу банківської 
квитанції та першої сторінки закордонного паспорта потрібно надіслати на centersipd@gmail.com 
після здійснення оплати, зазначивши в листві своє П.І.Б.);

або
- особисто готівкою в свро під час особистої зустрічі з організаторами Форуму в Києві за 

попередньою домовленістю (в ході цих зустрічей учасники стажування також зможуть надати 
організаторам пакет своїх документів; іншим буде потрібно передати його представнику 
організаторів окремо або надіслати кур’єрською службою «Нової пошти»).

Після отримання внеску за учасником гарантовано бронюється місце, здійснюється 
придбання проїзних квитків, надасться запрошення.

Участь у Форумі може бути скасована учасником у будь-який момент із відшкодуванням 
понесених на той час організаторами витрат і штрафом у 100 євро Кількість місць обмежена.

У разі виникнення додаткових запитань, звертайтеся, будь ласка, за тел. 067-768-52-64 або 
пишіть на centersipd@gmail.com

Д ля  учасників і  Європейського Союзу та інш их країн організаційний внесок становить 45 євро 
(сплачуються безпосередньо в перший день проведення конференції), що включає покриття 
витрат на: публікацію збірника тез доповідей, електронні роздаткові та презентаційні 
матеріали та каву-брейк під час форуму, сертифікат (без наживання). Вартість про живання з 
харчуванням та екскурсіями становить 45 євро на день.
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РЕГЛАМ ЕНТ РОБОТИ ФОРУ МУ
10 вересня (неділя)
08:00 Трансфер з України до м. Варна (Болгарія)

Прибуття в Варну. Поселення у готелі Royal Beach (3+), що розташований на 
знаменитому курорті Золоті піски

11 вересня (понеділок)
8:00 -  10:00 Сніданок
10:00 Трансфер до м. Варна
10:30-12:00 Екскурсія містом Варна. Відвідування Собору Успіня Пресвятої Богородиці
12:00-14:00 Знайомство з ВУЗами Болгарії
14:00-17:00 Відвідування Аспаруховського парку (або факультативна екскурсія до Музею 

національного відродження, сплачується додатково)
17:30 Повернення до готелю
18:00 Вечеря

12 вересня (вівторок)
08:00-09:00 Сніданок
09:30-10:30 Відвідування Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра
10:30-11:00 Реєстрація учасників Форуму
11:00-12:15 Відкриття Форуму Вітальні промови. Пленарне засідання
12:15-12:45 Кава-брейк
12:45-14:00 Продовження пленарного засідання Презентація проектів діяльності партнерських ВУЗів
14:00-15:00 Обід
15:00-17:00 Робота в секціях
17:00-19:00 Вільний час
19:00 Вечеря

13 вересня (се :>еда)
07:30-08:00 Сніданок
8:00 10:00 Трансфер до м. Несебр
10:00-12:00 Науковий семінар
12:00-13:00 Обід
13:00-16:00 Екскурсія старовинним містом Несебр (відвідування античних фортець та старовинних 

церков, амфітеатру, візантійських термів)
16:00-18 00 Повернення до готелю
19:00 Вечеря

14 вересня(четвер)
08:30-09:00 Сніданок
09:00-10:30 Панельна дискусія
10:30-11:30 Підписання угод про співпрацю
11:30-12:30 Заключне засідання. Підведення підсумків роботи конференції
13:00-14:00 Обід
14:00-19:00 Стажування (самостійна робота з бібліотечним фондом).
19:00 Урочиста вечеря (Вручення сертифікатів міжнародного стажування)

1 5  вересня ( і Г н і н і і ц и )

8:00 9:00 С ніданок
9:00 10:30 Трансфер до в м. Бальчик
10:30-12:00 Відвідання Палацу Королеви Вікторії та Ботанічного саду
12:00-13:00 Обід
13:00-17 00 Вільний час
17:00-18:00 Екскурсія у Скельний Монастир Аладжа
18:00-20 00 Відвідування нічного лазерного шоу про історію Монастиря
20:00 Вечеря

16 вересня (субота)
І 05:00 "" І Сніданок

\ В ід 'їзд учасників до України

* в програмі можливі зміни
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ПЛАН УЧАСТІ

до ЗО червня 
2017 р.

• 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)

до Ю липня 
2017 р.

• 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

до 1 вересня 
2017 р.

• підтвердження участі у Форумі

В перший день 
Форуму

•  кінцевий розрахунок

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

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГ О ВАРІАНТА ДОПОВІДЕЙ
>  обсяг до 8 сторінок;
>• формат паперу: А4 - 210x297 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) - 1 0  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;
> англомовна анотація з ключовими словами (до 500 знаків з пробілами);
V мова: англійська, російська, українська, болгарська, словацька.

У випадку викладення основного змісту роботи не англійською, а іншими робочими 
мовами, обов’язково надасться розширена англомовна анотація, а також  перелік ключових  
слів!!!

Перелік літератури підлягає оформленню відповідно до загал ьноприйнятних між народних 
стандартів.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції латиницею  (напр., 
Ivanenko Tezy)

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ В АНГЛОЯЗИЧНОМУ ВАРІАНТІ 

Л 1 : 1.83, 016
LOREM IPSUM DOLOR SIT АМЕТ, CONSECTETUR ADIPISCING EL IT

D. Tyler, Doctor o f  Psychology, Lull Professor 
International Research University. Bulgaria

Conference participant

Nam lincidunl lacinia lurpis til fin і bus. Fusee laoreei. leo id element um aucior. Jelis ante auctor mi, id 
vestibulum esi nisi sit amet ipsum. Aliquant odio tortor, ullamcorper el dolor sed, tristique feugial ex.
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Curabitur digntssim punts blandit. Indus nisi quis, pretium lacus. Nullam tortor lacus, consectetur nee nulla 
eget, commodo fringilla sapien. Ut euismod orci vitae iacuiis iaeulis. Maecenas urna orci. cursus id 
vestibulum sed. semper et erat.

Keywords: capita! market, stock exchange group, hospitality

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras imperdiet leo ac felis iacuiis, id 
condimentum nunc molestie. Nunc vulputate fringilla condimentum. Ut erat purus, molestie tincidunt 
placerat et. commodo at sem. Phasellus convallis, arcu et imperdiet posuere, ligula dolor malesuada metus, id 
sodales est ex id libero. Proin ac nunc a justo porttitor egestas. Pellentesque rhoncus luctus omare. Etiam vel 
viverra ligula, lacinia efficitur est. Praesent pretium turpis vel hendrerit faucibus. Duis et malesuada diam. 
Duis rhoncus, ipsum sit amet pharetra eleifend, ante elit fringilla eros, vitae dignissim est lectus vel sapien. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque placerat, 
ipsum id consequat interdum, nibh arcu interdum massa, sed dapibus lorem arcu vel ipsum. Vivamus laoreet 
orci sed turpis vulputate tempus.

Table I

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Capitalisation Number o f  companies listed Average company size
1 NASDAQ

ОМХ
934 035 270 000 723 1 291 888 340

2 ВМЕ 769 091 650 000 180 4 272 731 389
3 CEESEG 125 267 270 000 559 224 091 717
4 WSE 126 680 730 000 444 285 316 959

Source: Curabitur

Curabitur sagittis nibh purus, at mattis lectus facilisis quis Praesent fringilla, nulla eget dictum 
posuere, lectus sapien interdum arcu, eget ultrices tellus dui id lectus. Nam eget iacuiis odio. quis efficitur 
purus. Maecenas vel tellus eleifend, laoreet neque efficitur, fringilla ex. Curabitur justo odio, tincidunt ut ex 
quis, ultrices sollicitudin ligula. Aenean nec ligula leo. Suspendisse potenti. Mauris euismod aliquam tellus, 
vel euismod ligula sodales ac. Quisque ullamcorper auctor mauris. Vestibulum mollis mi a lectus dapibus, 
eget iacuiis mi consectetur. Nullam porta, lacus eu molestie facilisis, lacus urna ultricies justo, eu hendrerit 
erat arcu et justo. Praesent posuere, dui ac commodo dictum, leo metus laoreet nibh, eget varius orci massa ut 
odio.
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Fig. 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Phasellus vitae nisi vitae ligula consectetur tristique sed nec magna. Aenean sed ex et nulla laoreet 
rutrum nec facilisis ipsum. Donee sit amet dolor orci. Suspendisse efficitur arcu neque, vitae eleifend nisi 
tempor eget. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aenean efficitur tincidunt elit id 
convallis. Nam tincidunt augue sed sapien cursus, sit amet placerat odio sodales. Quisque rutrum ligula id

I Top five nations 

I Bottom five nations
•Average Scores within Region
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felis suscipit suscipit. Praesent sit amet interdum Hbero, et tempor nibh. Quisque sodales vestibulum odio a 
mattis. Phasellus porttitor euismod nibh et euismod. Integer vitae erat velit. Etiani quis fermentum ex, vel 
dignissim odio.

Nullam iaculis nisi vel sollicitudin imperdiet. Nulla contmodo tellus et massa dictum sagittis. Donee 
rutrum dui a enim aliquam luctus. Proin tempor pellentesque ante nec rhoncus. Maecenas suscipit eu risus 
non ornare. Donee justo purus, facilisis non nisi nec, congue egestas erat. Etiam laoreet in purus eget 
condimentum.
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