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МЕТА  
Активізація співпраці між освітянської спільнотою України та держав-членів Європейського 

Союзу щодо 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  
Конференція та міжнародне стажування буде проведене за чотирма основними 

мультидисциплінарними напрямами, які включають в себе додаткові галузі науки й 
освіти:  
Медична освіта Право  Інформаційні 

технології 
Освіта 

Медицина и реабілітація 
(медична/клінічна 
психологія, ерготерапія й 
фізична терапія, 
психотерапія, психіатрія, 
наркологія)  
Соціальна робота 
Особливі потреби 
Екологія 

Публічне адміністрування 
Право 
Національна та 
міжнародна безпека 
Економіка 
Міжнародні 
відносини/Європейські 
студії 

Медіа-освіта 
ІТ в освіті 
Техніка, технологія, 
інженерія 
Точні й природничі  
науки 

Освіта дорослих 
Філософія  
Педагогіка  
Мультикультуралізм и 
соціальна інтеграція 
Культура 
Соціальні комунікації та 
інші соціально-
гуманітарні науки 

 
 
Робочі мови: українська, англійська, російська, хорватська, словенська, словацька, 
польська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17-25 вересня   2021 РОКУ, Хорватія – Словенія – Україна 
 

Організатори (Organizers): PAR UNIVERSITY (CROATIA), JURAJ DOBRILA UNIVERSITY 
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894-94-93; +38 067 768 5264. 

LINDA JURAKOVIĆ, doc. dr. sc., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula (Croatia) 
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ІННОВАЦІЙ ТА ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ (УКРАЇНА), Київ, вул. Білоруська, 36А, оф.204 

Tel. +38 067 768 52 64 nauka.conference@gmail.com, info@e-science.space   
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Строки (Deadlines): 

➢ 15 серпня 2021 – реєстрація анкети; 

➢ 15 серпня 2021- часткова оплата витрат; 

➢ 15 серпня 2021 – надання електронного варіанту наукової публікації на адресу 
info@e-science.space (deadline for delivery paper or notes to help interpretation during the 
Conference)  

➢ 15 вересня 2021 – розсилка учасникам програми конференції (participants will 
receive a programme of the Conference);  

➢ 17 вересня 2021 – повна оплата витрат (Conference fee – deadline for payment); 
 
 
Одержання відповідних документів повинне бути обов'язково підтверджене повідомленням 

про отримання. У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до 

Оргкомітету 

Участь в міжнародному стажуванні можуть взяти тільки власники біометричних 
паспортів. 

В разі наявності звичайного закордонного паспорту, необхідно оформлювати 
Шенгенську транзитну візу в Посольстві Угорщини в Україні, та національну візи Хорватії. 

Віза оформлюється самостійно учасниками. Віза є безкоштовною для студентів, 
аспірантів і викладачів, які беруть участь у програмі конференції.  
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Участь у Міжнародній науково-практичній конференції та міжнародному 
стажуванні, надає можливість: 

1) взяти участь у тренінгах за чотирма основними напрямами роботи. Тренінги 
проводитимуться найкращими міжнародними коучами; 

2) сертифікат про проходження міжнародного стажування за підписами організаторів та 
співорганізаторів конференції, а також англомовний додаток до нього за напрямом 
професійної діяльності учасника, що стане підставою для отримання вченого звання та 
проходження підвищення кваліфікації, відповідно до Постанови КМ 800 та 1133, із внесенням 
даних до єдиної бази сертифікатів з публічним доступом; 

3) публікацію статті (на вибір: Scopus/WOS, міжнародна колективна монографія 
(Польща); 

 
 ПРОГРАМІ: 

✓ Міжнародна науково-практична конференція;  
✓ Ознайомлення з культурною спадщиною Хорватії;  
✓ зустрічі науковців України зі своїми колегами з країн ЄС; 
✓ порівняння реалій правової системи України та країн ЄС; 
✓ міжкультурна комунікація; 
✓ обмін досвідом та дискусії; 
✓ встановлення контактів для майбутнього співробітництва між українськими та 
європейськими науковцями, освітянами, аспірантами та студентами. 
✓ Участь у професійних тренінгах (всі тренінги забезпечуються професійним 
перекладом), орієнтовний перелік: 
 

Education and 

Social Inclusion 

Moderator:  

Vitalii Lunov, Ph.D. in 

Psychology, Dr.H.C., 

Professor of RANH, Full 

Member of World 

Federation for Mental 

Health, Member of 

American psychological 

association (USA), Oxford 

Academic union, Oxford, 

UK.  
 

Advanced Use of 
Technology Enhanced 
Learning in Higher 
Education» 
 
ICT in Education 

 

Moderator: Dekan FIPU, 

izv. prof. dr. sc. Giorgio 

Sinković 

The Future School: What 
Competencies Do we Need 
and Are we Bold to Dream? 
 

Moderator: Andrzej 

Szabaciuk, Ph.D., Assistant 

Professor, Institute of Political 

Science and International 

Affairs, Rector Plenipotentiary 

for the Eastern-European 

University Network and 

Catholic Universities Networks 

The John Paul II Catholic 

University of Lublin 

 

Module. Currents Issues and 

Future of Modern Legal 

Education under World’s 

Innovative Development. 

Theme 1. Modern Legal 

Education:  Current State, Issues 

and Challenges. 

Theme 2. Future of Legal 

Education in Innovative Times.   

Theme 3. Transforming of 

Traditional Legal Education into 

Innovative Legal Education as 

the Need of its Further 

Development. 

Moderator: LINDA 

JURAKOVIĆ, doc. dr. sc., 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

Pula (Croatia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17-25 вересня   2021 РОКУ, Хорватія – Словенія – Україна 
 

Умови участі у програмі стажування: 
Участь у науковій програмі безкоштовна. Учасники сплачують вартість проїзду, 

проживання, харчування, презентаційні та роздаткові матеріали, а також участь у 
екскурсійній та святковій програмі, яка становить: 
для очних учасників -  620 євро, що включає: 

➢ надання офіційного запрошення 
➢ проїзд комфортабельним автобусом Львів-Пореч-Львів, включаючи переїзди під 

час екскурсійних програм 
➢ двомісне розміщення на березі Адріатичного моря, в мережі готелів Plava Laguna з 

дворазовим харчуванням європейського рівня (https://lagunaporec.com/). Одномісне 
розміщення за додаткову плату. 

➢ Обід та кава-брейк під час роботи Конференції та семінару 
➢ екскурсії протягом усіх днів (Пореч, Пула, Ровінь, Бриони, Риека) 
➢ електронні роздаткові та презентаційні матеріали  
➢ європейський сертифікат у форматі 5-ECTS (міжнародного стажування з 

англомовним додатком за напрямом професійної діяльності учасника) за підписами 
організаторів (відповідно до вимог Постанови КМУ України від 21 серпня 2019 р. № 800 та 
1133 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF ) 

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

 
Оплата учасником частини свого внеску, в розмірі 300 євро, здійснюється до 15 серпня 

2021 року. 
 
Після отримання внеску за учасником гарантовано бронюється місце, здійснюється 

придбання проїзних квитків, надається запрошення.  
Участь може бути скасована учасником у будь-який момент із відшкодуванням 

понесених на той час організаторами витрат і штрафом у 200 євро. Кількість місць 
обмежена.  

У разі виникнення додаткових запитань, звертайтеся, будь ласка, до координаторів за 
тел.: 
 

У разі виникнення додаткових запитань, звертайтеся, будь ласка, за тел. 067-768-52-64, 
068-894-94-93; або пишіть на nauka.conference@gmail.com / info@e-science.space  

 
Додаткові умови, на вибір: 

Умови участі Вартість: 

Публікація статті в міжнародних журналах, які 
індексуються в наукометрічних базах Scopus (Q4) 

750 Євро 
Керівництво для авторів – 

надсилається за вимогою 
Для заочних учасників, публікація у Міжнародній 
колективній монографії «SINGLE EDUCATIONAL SPACE IN 
THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION» 

30 євро 
Керівництво для авторів – 

 
Друкований варіант Монографії (за бажанням) 30 євро 

https://lagunaporec.com/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF
mailto:nauka.conference@gmail.com
mailto:info@e-science.space
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Під час Конференції учасники матимуть можливість пройти стажування за обраним 

профілем 
Програма стажування складається зі 150 годин, з яких 50 годин аудиторної роботи та 100 

годин позааудитрної роботи 
ПРОГРАМА АУДИТОРНОЇ РОБОТИ  

Модуль 1. Організація освітнього процесу та програми підготовки студентів в 
університетах Європи. 

Факультети та програми підготовки студентів. Організація освітнього процесу. 
Інтернаціоналізація та можливості отримання освіти 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 освітнього процесу в університеті. 
Модуль 3. Підготовка науковців в Європі та можливості україно-європейської наукової 

співпраці 
Специфіка наукової підготовки. 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 15 липня 2021 р. по 17  вересня 

2021 р.) включає: 
Вивчення організаційної структури університету та програм підготовки через доступ до 

офіційного сайту університету. 
Ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням. 
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. 

 
 

 
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

(час середньоєвропейський) 
17 вересня (п’ятниця) 

 Прибуття учасників конференції до міста Львів.  

 Освітній Event 

16:00 Відправлення з Залізничного вокзалу міста Львів 

18 вересня (субота) 
12:00 Прибуття учасників конференції до міста Пореч. Поселення в готелі на 

березі Адріатичного моря, в мережі готелів Plava Laguna 
14:00- 19:00 Тренінг 
18:00-18:30 Тімбілдінг 
19:30 –20:30 Вечеря. Вільний час. 

19 вересня (неділя) 
07:3008:00   Сніданок. 
11:3015:00  Екскурсія містом Пореч (http://www.porec.hr/) 
15:30–17:00 Тренінг «Основні техніки профілактики професійного стресу та 

вигорання освітян» 
17:00-19:00 Ефективна комунікація на роботі: як ефективно довести свою точку зору 

та бути почутим 
19:00 Вечеря  

20 вересня (понеділок) 
7:00-8.00 Сніданок. 
8:309:00       Трансфер до міста Пула, Хорватія 
9:00-11:00 Оглядова екскурсія містом Пула 
11:00 Відвідання Пулського університету імені Юрая Добріли, місто Пула 

http://www.porec.hr/


 

 

17-25 вересня   2021 РОКУ, Хорватія – Словенія – Україна 
 

12:00  Трансфер до Національного парку Бріоні (https://www.np-
brijuni.hr/ru/brioni ) 

17:00-19:00 Відвідання міста Ровінь, Хорватія 
19:0020:00  Вечеря в готелі 

21 вересня (віторок) 
07:3008:30   Сніданок. 
08:3011:00  Трансфер до м.Рієка та оглядова екскурсія містом 
11:3015:00  Круглий стіл у Business School PAR. 

Ознайомлення з роботою університету.  
Міжнародні проекти PAR University  

16:0018:00  Робота в тематичних колективах – panels 
«Самолідерство  освітянина та технології досягнень» 

18:0019:00  Вечеря в готелі 
22 вересня (середа) 

07:3008:30   Сніданок 
10:0012:00 Освітній Event 

«Основні техніки профілактики перфекціонізму освітян» 
15:30 –17:00 Круглий стіл  

«Основні техніки профілактики прокрастинації, або як не відкладати 
справи на потім» 

19:00 Вечеря 
23 вересня (четвер) 

07:3008:30   Сніданок 
9:0010:00       Реєстрація учасників конференції 
10:00 Відкриття конференції у Конференц-залі Готелю 
 Кава-брейк 
 Робота в секціях 
19:00 Святкова вечеря 
 Вручення сертифікатів 

24 вересня (п’ятниця) 
07:0008:00   Сніданок. 
 Закриття Конференції. Підведення підсумків.  
12:00 Від’їзд учасників 
09:00 Прибуття до м. Львів (Україна) 25 вересня 
В програмі можливі зміни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.np-brijuni.hr/ru/brioni
https://www.np-brijuni.hr/ru/brioni


 

17-25 вересня   2021 РОКУ, Хорватія – Словенія – Україна 
КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ 

Міжнародна рецензована колективна монографія  
«SINGLE EDUCATIONAL SPACE IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION» 

(видання Польща, наявність ISBN, DOI). 
 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТА ПУБЛІКАЦІЇ 
 

➢ обсяг 12-20 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. 
 
References – для статей англійською мовою. Оформлюється за стилем АРА мовою 

оригіналу. Для зручності рекомендуємо користуватися он-лайн програмою 
http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-website   

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

Ivanenko) 
 

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА МОНОГРАФІЇ 
 
PART І 
EDUCATIONAL, PHILOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
 

PART ІI  
ECONOMY AND FINANCES: FUNDAMENTAL TOOLS AND INNOVATIVE TECHNIQUES 
 

PART III  
JURISPRUDENCE, PUBLIC MANAGEMENT AND POLITICAL SCIENCES 
 

PART IV  
TECHNICAL SCIENCES, PHYSICS AND BIOLOGY SCIENCES 

 
 


