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ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИЙ ІНІЦІАТИВ ТА ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ (УКРАЇНА)
ЗЕЛЕНОГУРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА)
ГДАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА)
КОШИЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (СЛОВАЧЧИНА)
ВАРНЕНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЧОРНОРИЗЦЯ ХРАБРА (БОЛГАРІЯ)
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УКРАЇНА)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» (УКРАЇНА)
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ (УКРАЇНА)
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УНІВЕРСИТЕТУ
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (УКРАЇНА)
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ГРУЗІЯ)
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРАЗІЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СХОДОЗНАВСТВА (УКРАЇНА)
ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ (УКРАЇНА)

за участі та сприяння:

Міжнародної академії наук та вищої освіти (Лондон, Великобританія)
Науково-виробничої компанії «GISAP» (Дуглас, Шотландія, Великобританія)
Батумського навчального університету навігації (Грузія)
Сухумського державного університету (м. Тбілісі, Грузія)

ОГОЛОШУЮТЬ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ІІ МІЖНАРОДНОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ФОРУМУ
«УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ: ВІД ПАРТНЕРСТВА ДО СПІВРОБІТНИЦТВА»
21–26 СІЧНЯ 2018 Р., М. ЗАКОПАНЕ (ПОЛЬЩА – УКРАЇНА)
Другий міжнародний освітньо-науковий Форум «Угода про асоціацію: від партнерства до
співробітництва» буде присвячений актуальним проблемам імплементації Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС, можливостям і перспективам в умовах дії зони вільної торгівлі,
значенням Угоди для регіонального розвитку.
НАПРЯМКИ РОБОТИ ФОРУМУ









Право і юридичні науки, політологія
Економіка, публічне управління і адміністрування
Техніка, технологія, інженерія
Суспільствознавчі та гуманітарні науки
Точні, природничі й аграрні науки
Педагогічні та психологічні науки
Соціальні комунікації
Медицина, охорона здоров’я, соціальна робота
Робочі мови Форуму: українська, англійська, російська, польська, словацька
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ФОРУМУ

Голови організаційного комітету Форуму:

Богуслав Банашек, доктор юридичних наук, професор (Зеленогурський університет, Польща)
Олександр Кучабський, доктор наук з державного управління, професор (Гданський
університет, Польща)

Співголови організаційного комітету Форуму:

Йоанна Осиєвіч, доктор філософії в галузі права; Ph.D. (Applied Linguistics), Директор
лабораторії правових комунікації, асистент професора з права, факультет права та
адміністрації Зеленогурського університету (Польща)
Мирослав Бадіда, доктор наук, професор, завідувач кафедри технологічної та екологічної
інженерії Кошицького технічного університету (Словацька Республіка)
Олег Новомлинець, кандидат технічних наук, доцент, перший проректор Чернігівського
національного технологічного університету (Україна)

Заступники Голови – координатори Форуму

Марина Дей, кандидат юридичних наук, доцент (Центр стратегічний інновацій та
прогресивного розвитку, директор)
т.моб. +380677685264, e-mail: centersipd@gmail.com
Ольга Руденко, доктор наук з державного управління, професор (Чернігівський національний
технологічний університет)
т.моб. +380674082028, e-mail: o_rudenko@i.ua

Члени організаційного комітету Форуму:

Бульба Володимир, доктор наук з державного управління, професор (Харківський
регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України)
Кужелєв Михайло, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, академік Академії
економічних наук України (Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи
Університету державної фіскальної служби України)
Отич Олена, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-методичної роботи та
міжнародних зв’язків (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»)
Ткаленко Наталія, доктор економічних наук, професор, декан факультету (Чернігівський
національний технологічний університет, Україна)
Червякова Ольга, доктор наук з державного управління (Всеукраїнський інститут
євразійських досліджень та сходознавства, Голова Правління)
Штурхецький Сергій, кандидат наук з державного управління (Інститут глобальних стратегій
управління Національного університету «Острозька академія», Україна)
Дубовіцка Лєнка, Ing., PhD. (Центральноєвропейський університет, Словаччина)
Гечбайя Бадрі, кандидат економічних наук (Національний інститут економічних досліджень,
директор)
Голетіані Кетеван, доктор технічних наук, професор (Батумський навчальний університет
навігації, Грузія)
Житнигор Борис, доктор юридичних наук, професор (Міжнародна академія наук та вищої
освіти, Науково-виробнича компанія «GISAP»)
Такаландзе Лариса, доктор економіки (Сухумський державний університет, Спікер Ради
Представників)
Христов Петер, доктор наук, професор (Варненський вільний університет імені Чорноризця
Храбра, декан юридичного факультету)
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Під час Форуму учасники матимуть можливість пройти стажування за обраним
профілем
Програма стажування складається зі 120 годин, з яких 40 годин аудиторної роботи та 80
годин позааудитрної роботи
ПРОГРАМА АУДИТОРНОЇ РОБОТИ
Модуль 1. Організація навчального процесу та програми підготовки студентів в The University
of Zielona Góra (Poland).
Факультети та програми підготовки студентів. Організація навчального процесу.
Інтернаціоналізація навчального процесу та можливості отримання освіти в The
University of Zielona Góra (Poland) для студентів з інших країн.
Модуль 2. Інноваційні технології, науково-методичне та інформаційне забезпечення освітнього
процесу.
Використання інноваційних технологій в освітньому процесі.
Академічна мобільність студентів як органічна частина навчального процесу в
університеті.
Модуль 3. Підготовка науковців в Uniwersytetі Gdański (Poland) та можливості
україно-польської наукової співпраці
Специфіка наукової підготовки у Польщі. Написання наукової роботи та її публікація.
Студентські наукові школи та спільноти молодих науковців.
Модуль 4. Наука як основа освітнього процесу – за напрямом роботи кожного учасника
Позааудиторна або дистанційна частина стажування (з 18 грудня 2017 р. по 20 січня 2018

р.) включає:

Вивчення організаційної структури університетів Польщі, Словаччини, Болгарії та
програм підготовки через доступ до офіційних сайтів університетів.
Ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням навчального процесу
університетів (надсилається учасникам стажування електронною поштою).
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
Форумі становить - 700 грн., що включає:

для заочних учасників з закордону участь у
Форумі становить – 35 євро, що включає:

 публікацію колективної монографії та її  публікацію колективної монографії та її
розсилку
розсилку
Заочним учасникам кошти необхідно перерахувати до 10.12.2017 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 1
примірник.
Умови відбору учасників:
Учасники, які мають бажання прийняти участь у ІІ Міжнародному освітньо-науковому
Форумі «Угода про Асоціацію: від партнерства до співробітництва», повинні:
1. заповнити анкету учасника (http://centresipd.com/pages/150);
2. підготувати наукову публікацію (для студентів та аспірантів обов’язково з рецензією
наукового керівника), оформити її відповідно до вимог та подати до організаційного
комітету;
3. оплатити частину організаційного внеску
Заявки на участь приймаються до 10 грудня 2017 року (до 24:00) або надсилаються на адресу
centersipd@gmail.com
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Умови участі у Форумі:
для очних учасників участь у Форумі становить 375 євро, що включає:
 надання офіційного запрошення
 білети на потяг Київ-Пшемишль-Київ
 проїзд комфортабельним автобусом Пшемишль-Закопане-Пшемишль, включаючи
переїзди під час екскурсійних програм
 двомісне та тримісне проживання в готелі з дворазовим харчуванням, Готель Адріа
http://adriazakopane.pl/
 урочисту вечерю та каву-брейк під час роботи Форуму
 екскурсії протягом усіх днів Форумі
 електронні роздаткові та презентаційні матеріали
 публікація колективної монографії (видання м. Лондон, Британія, наявність ISBN та
індексу цитування)
 сертифікат (міжнародного стажування за напрямами роботи Форуму) за підписами
організаторів з польської сторони та співорганізаторів
 внесення даних про міжнародне стажування до Єдиного реєстру сертифікатів із
застосуванням QR-коду.

Для очних учасників з Європейського Союзу та інших зарубіжних країн організаційний
внесок становить 45 євро (сплачуються безпосередньо в перший день проведення Форуму),
що включає покриття витрат на: публікацію колективної монографії, електронні роздаткові
та презентаційні матеріали, каву-брейк під час Форуму, сертифікат.
Вартість проживання з харчуванням та екскурсіями становить 45 євро на добу.
Часткова оплата внеску складає 200 євро при сплаті готівкою або гривневий еквівалент
220 євро при сплаті через банк до 10 грудня 2017 року:
- готівкою в євро під час особистої зустрічі з організаторами Форуму в Києві за
попередньою домовленістю (та надати організаторам пакет своїх документів)
або
- грошовим переказом у гривнях через термінал, систему Інтернет-банкінгу або
безпосередньо в будь-якому відділенні «Приватбанку» на картковий рахунок № 5168 7556
3145 2279 (на ім’я координатора – 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.)
Після отримання внеску за учасником гарантовано бронюється місце в отелі,
здійснюється придбання проїзних квитків, надається сприяння в оформленні візових
документів.
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
Власники біометричних паспортів не потребують оформлення Шенгенської візи.
В разі наявності звичайного закордонного паспорту, Шенгенські візи безкоштовно видає
Посольство Польщі 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 зв’язку з введенням ЄС у дію правила обов’язкового збору біометричних даних
громадян України для оформлення Шенгенських віз, групі учасників необхідно буде
відвідати в супроводі організаторів Візовий центр Посольства Польщі в заздалегідь
призначений день і оплатити офіційний сервісний збір у гривнях за послуги в еквіваленті
20 Євро.
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ФОРУМУ*

21 січня (неділя)
06:00-12:37
Потяг Київ-Пшемисль
13:00
Трансфер з м. Пшемисль до м. Закопане (Польща)
Переїзд в Закопане – найвідоміший зимовий курорт і туристичний центр Польщі,
розташований у підніжжі польських Татр. Його називають зимовою столицею Польщі.
Тут діють декілька десятків гірськолижних підйомників, трампліни, багатокілометрові
лижні траси і каток, сани і термами
18:00
Розміщення в готелі
19:00
Вечеря
22 січня (понеділок)
08:0009:00
Сніданок
10:0010:30
Реєстрація учасників Форуму
10:3012:00
Відкриття Форуму. Вітальні промови. Колективне фото.
12:00-12:30
Кава-брейк
12:3014:00
Пленарна сесія № 1.
14:0014:30
Кава-брейк
14:3016:00
Продовження пленарної сесії № 1.
16:0019:00
Вільний час
19:00
Інтегральна вечеря за участю польського національного ансамблю
23 січня (вівторок)
08:0009:00
Сніданок
10:00-16:00
Відвідування термальних джерел (факультативна екскурсія)
16:00-19:00
Пленарна сесія № 2
19:00
Вечеря
01 лютого (четвер)
08:0009:00
Сніданок
09:0014:00
Пленарна сесія № 3
14:0016:00
Дискусія. Підведення підсумків Форуму. Вручення сертифікатів.
16:0019:00
Екскурсія містом. Вільний час.
19:00
Вечеря.
02 лютого (п’ятниця)
08:0009:00
Сніданок
09:0015:00
Трансфер у м. Краків. Оглядова екскурсія по місту
15:00-18:00
Вільний час.
18:0020:00
Виїзд до м. Закопане
20:00
Вечеря
03 лютого (субота)
08:0009:00
Сніданок
09:00-13:00
Від’їзд учасників до м. Пшемисль
13:0015:30
Екскурсія містом
15:42
Від’їзд учасників потягом до м. Київ
23:53
Прибуття до м. Київ

* в програмі можливі зміни
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ПЛАН УЧАСТІ
до 10грудня
2017 р.

до 10грудня
2017 р.

до 20 грудня
2017 р.

 подання заявки на участь
 направлення відсканованого чи електронного фото оригіналу банківської
квитанції та першої сторінки закордонного паспорта для оформлення
візи. Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника 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 200 евро, яка
вираховується із загальної вартості
Підготовка документів на отримання візи:

1) Електронне заповнення візової анкети
2) Проїзний документ, копія першої сторінки закордонного паспорта
та копії сторінок з візами держав Шенген, отриманими протягом останніх
трьох років.
3) Одне кольорове фото 3,5 x 4,5 cм, чітке, чисте та контрастне,
видрукуване на папері високої якості на білому фоні. Фото не старше 6
місяців та таке.
4) Медичний страховий поліс. Мінімальне страхове покриття
повинно становити 30 000 євро.
5) Внутрішній паспорт (оригінал і ксерокопія).
6) Документи, що підтверджують рід занять і наявність фінансових
засобів, а також підтвердження існування фінансових зв'язків з Україною.
Наймані працівники:
- довідка з місця роботи з зазначенням посади, стажу роботи та
терміну відпустки. В довідці повинні бути вказані: ім'я, прізвище і посада
особи, яка її підписала, контактні дані і інформація про реєстрацію
підприємства ,
- заробітна плата за останні 6 місяців.
Учні і студенти
- учнівський/студентський квиток або довідка зі школи/вищого
навчального закладу
7) Підтвердження наявності достатніх фінансових засобів на
покриття витрат, пов'язаних з подорожжю до зони Шенген.

у перший день
Форуму

 кінцевий розрахунок

Усі документи надсилаються на адресу:
centersipd@gmail.com
Одержання відповідних документів повинне бути обов'язково підтверджене повідомленням про
отримання. У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до Оргкомітету
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За результатами роботи Форуму буде видано колективну монографію «Угода про
Асоціацію: від партнерства до співробітництва» (видання м. Лондон, Британія, наявність ISBN
та індексу цитування).
Основні розділі монографії відповідають напрямам роботи Форуму
ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТА ПУБЛІКАЦІЇ
 обсяг до 10 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.

Перелік літератури підлягає оформленню відповідно до загальноприйнятних
міжнародних стандартів.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції латиницею (напр.,
Ivanenko_Tezy)
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ В АНГЛОЯЗИЧНОМУ ВАРІАНТІ
EUROPEAN STANDARDS OF YOUTH WORK SECURITY
The important direction of Ukrainian integration is cooperation with the European Union
which final strategic aim - fully entry of Ukraine into the European Union. A key element of
successful integration is an achievement of the certain level of a coordination of the legislation of our
country with European Union law.
One of directions of harmonization process is coordination of Ukrainian legislation which
settles labour safety issue in conformity with rules of the European Union. It has to be noticed, that
labour safety, especially an issue of work of youth safety is related to the area of the labour law.
Some radical political, economic changes in state and society, have pointed the problems
connected with use of hired labour, creation of the effective mechanism of regulation of labour
relations, providing of guarantees of human’s right to work. Their resolving, especially concerning
work of youth, has the important social value, requires radical changing of traditional approaches
for regulation of labour relations with participation of these persons, effective measures of providing
of their employment, taking in consideration, that today for a society the problem of unemployment
is connected not only with economic crisis, but also with imperfection of mechanisms of its legal
regulation.

