
Шановні колеги! 
 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченій  

10-річчю  Центрально - Європейського 

університет у м. Скаліца 

 

«Інноваційний інформаційний 

простір в освітній і науковій 

діяльності: проблеми становлення, 

особливості організації, 

ефективність та перспективи 

розвитку», 

 

яка відбудеться на базі відділення 

Центрально-Європейського 

університету в м. Кошіце 

(Словаччина)  

19-21 листопада 2014 року. 

 

В рамках конференції планується 

проведення окремого пленарного 

засідання для студентів, аспірантів, 

молодих вчених. 

 

За матеріалами конференції буде 

опубліковано збірник наукових праць 

 

Організаційний комітет: 

 
Співголови організаційного комітету: 

 

Dr.h.c. Ing. Гайді Шварцова, PhD – директор і 

засновник Центрально-Європейського університету  

Dr. h.c. prof. Ващук Федір Григорійович, DrSc. – 

ректор Центрально-Європейського  університету  

 

Члени організаційного комітету: 

 

Абдалаш  Мкадес M.A. – проректор з міжнародних 

зв'язків Центрально - Європейського університету; 

 Prof. Володимир В. Штол – проректор з 

міжнародних зв'язків для російськомовних країн 

Центрально - Європейського університету;        

Doc. h.c. prof. Ing. Тетяна Вархолова, CSc. –  

директор Кошицького відділення Центрально- 

Європейського університету;                     

Mgr. Йозеф Влчей, PhD – завідувач Інституту 

політичних наук Центрально-Європейського 

університету; 

doc. RNDr. Йозеф Міндаш, PhD  – проректор з 

науково-дослідної роботи Центрально-Європейського 

університету; 

Dr. Лорензіна Замперді – ректор Міжнародного 

університету Св. Іоанна (м. Турин, Італія); 

Dr. Гайрані Могхаддам, BA, MA, DPhil – ректор 

Оксфордської академії з питань освіти та розвитку 

(Великобританія); 

Кузьміна Ніна Миколаївна – ректор Академії праці 

та соціальних відносин, кандидат економічних наук 

(м. Москва, Росія); 

Мітряєва Світлана Іванівна – директор 

Регіонального філіалу Національного інституту 

стратегічних досліджень в м. Ужгород, кандидат 

історичних наук, заслужений діяч науки і техніки 

України (м. Ужгород, Україна); 

Устич Сергій Іванович – директор Інституту 

транскордонного  співробітництва, кандидат 

філософських наук, доцент (м. Ужгород, Україна). 

Програма конференції   

     19 листопада 

- Приїзд учасників 

- Вечеря 

20 листопада 

- Реєстрація учасників 

- Пленарне засідання 

- Кава-брейк 

- Секційні засідання 

- Обідня перерва 

- Секційні засідання 

- Навчальна екскурсія (вищі навчальні заклади     

Словаччини, історичні та архітектурні пам’ятки) 

- Вечеря 

21 листопада 

- Підведення підсумків, закриття  конференції, 

нагородження учасників. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів 

 До друку приймаються статті, які містять 

наступні елементи: постановка проблеми; аналіз 

останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми і на які 

спирається автор; виділення невирішених раніше 

частин загальної проблеми, котрим присвячується 

означена стаття; формулювання цілей статті 

(постановка завдання); виклад основного матеріалу 

дослідження з повним обгрунтуванням отриманих 

наукових результатів; висновки з даного дослідження і 

перспективи подальших кроків у даному напрям 

 матеріали подаються в електронному варіанті у 

редакторі Microsoft Word за схемою: назва статті (тез), 

ініціали, прізвища авторів, назва установи, де 

працюють автори, виклад основного матеріалу, список 

використаної літератури 

 обсяг тексту тез - не більше 4 сторінок 

формату А4;  

 поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 15 

мм; шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт, 

інтервал між рядками – 1,5; 

 Заявки на участь у конференції та матеріали для 

публікації надсилати до 3 листопада 2014 р. на  

e-mail: sevs.uz.nkc@gmail.com 


