
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Латвійська студентська асоціація             Інститут освітньої та молодіжної політики             Науково-навчальний центр           

прикладної інформатики НАН України 

  

Міжнародний академічний конгрес  

«Європейський науковий простір: стан, проблеми, перспективи» –
 «Европейское научное пространство: состояние, проблемы, перспективы» –

 «European Research Area: Status, Problems and Prospects» 

м. Рига, Латвія, 1 – 2 вересня 2016 р. 

Латвійська студентська асоціація (м. Рига, Латвія), Інститут освітньої та молодіжної політики (м. 
Київ, Україна) та Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України (м. Київ, 
Україна) запрошує до участі у міжнародному академічному конгресі «Європейський науковий 
простір: стан, проблеми, перспективи» – «Европейское научное пространство: состояние, 
проблемы, перспективы» – «European Research Area: Status, Problems and Prospects», який 
відбудеться в Латвії, м. Рига, 01–02 вересня 2016 року. Конгрес проходитиме в дистанційному 
форматі без необхідності особистої участі. 

Рига є традиційним майданчиком для проведення міжнародних наукових конгресів, 
симпозіумів та конференцій. Запрошуємо до участі в симпозіумі студентів та аспірантів усіх 
форм навчання, докторантів, працівників освітніх установ, незалежно від країни проживання. 

Типові вихідні дані публікації: 

Ciavarini A., The Importance of International Collaboration for Fostering Frontier Research 
// Proceedings of the International Academic Congress «European Research Area: Status, Problems 
and Prospects» (Latvijas Republika, Rīga, 01-02 September 2016). “Latvijas Studentu apvienība”, 
2016.  -  P. 11-17. 

Доповіді до збірника матеріалів конгресу приймаються до 25 серпня 2016 року включно. 
Робочі мови: англійська, українська, російська, латиська. 

Збірнику матеріалів конгресу присвоюються вихідні реквізити латвійського організатора. 
Збірники та сертифікати учасників розсилаються авторам поштою латвійським оператором 
Latvijas Pasts. 

Термін розсилки сертифікатів і збірника матеріалів – 08-09 вересня 2016 р. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Секції конгресу 
 
• Антропологія 
• Авіація та космонавтика 
• Архітектура 
• Астрономія та космічні 
технології 
• Біологія 
• Біотехнології та харчова 
промисловість 
• Богослов’я 
• Мікробіологія 
• Географія 
• Геодезія 
• Геологія 
• Демографія та етнографія 
• Журналістика 
• Інформатика 
• Мистецтвознавство 
та культурологія 
• Історія та археологія 
• Математика 
• Машинобудування 
• Матеріалознавство 

• Медицина і ветеринарія 
• Охорона здоров’я 
• Механіка 
• Енергетика 
• Національна безпека, 
безпека державного 
кордону 
• Кібернетика 
• Інформаційні системи 
• Інформатика та 
комп'ютерні технології 
• Комп'ютерна інженерія 
• Нанотехнології 
• Журналістика та видавнича 
справа 
• Післядипломна освіта 
• Політологія 
• Психологія 
• Педагогіка 
• Радіоелектроніка і зв'язок 
• Регіонознавство та 
соціально-економічна 

географія 
• Релігієзнавство 
• Сільське господарство 
• Харчові технології 
• Соціологія 
• Технічні науки в цілому 
• Транспорт 
• Фізика 
• Філологія і лінгвістика 
• Філософія і релігія 
• Хімія 
• Біохімія 
• Економіка та управління 
• Бухгалтерський облік та 
аудит 
• Фінанси і банківська справа 
• Туризм і готельний бізнес 
• Маркетинг і реклама 
• Право; Міжнародне право 
• Фізична культура, здоров'я 
і спорт 

Як взяти участь у конгресі 

1. Надішліть доповідь і заявку (відомості про автора) на електронну адресу Оргкомітету 
novaosvita@gmail.com. Матеріали приймаються лише електронною поштою. 

2. Після проходження рецензування, упродовж 3-5 днів, ви отримаєте повідомлення 
електронною поштою із повним розрахунком вартості і всіма можливими способами оплати. 

3. Сплатіть організаційний внесок за обробку доповіді та її публікацію. 

4. Після видання збірника матеріалів, ми одразу відправимо його вам поштою (обслуговує 
Latvijas Pasts), разом із сертифікатом учасника конгресу (оформлюється англійською мовою). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Вартість обробки та публікації доповідей, сертифікатів й доставки для учасників з України: 

  Послуга   Вартість 

Організаційний внесок, публікація доповіді від 3 до 7 сторінок 

тексту (5400-12600 знаків без пробілів), включаючи текст у 

посторінкових виносках. У вартість включено один (1) примірник 

друкованого збірника та сертифікат учасника разом із 

пересилкою автору 

 
700 грн. 

 

 
Рання реєстрація  

(до 01.07.2016 р): 500 грн. 
 

1 сторінка тексту (1800 знаків без пробілів) при перевищенні 

обсягу, включеного в організаційний внесок 
50 грн. 

Малюнки (фото, діаграми), формули і таблиці в тексті доповіді 
+ 20% до підсумкової 

вартості публікації 

Отримання авторського друкованого примірника збірника та 

сертифіката учасника, включаючи пересилку 

включено в організаційний 

внесок 

Отримання додаткового примірника збірника матеріалів, 

включаючи пересилку 
300 грн. 

Участь авторів і отримання сертифіката учасника конференції для 

основного учасника та співавторів (максимум п’ять співавторів) 
безкоштовно 

Вартість обробки та публікації доповідей, сертифікатів й доставки для учасників з інших країн: 

  Послуга   Вартість 

Організаційний внесок, публікація доповіді від 3 до 7 сторінок тексту 

(5400-12600 знаків без пробілів), включаючи текст у посторінкових 

виносках. У вартість включено один (1) примірник друкованого збірника 

та сертифікат учасника разом із пересилкою автору 

 
25 € 

 

 
Рання реєстрація  

(до 01.07.2016 р): 20 € 
 

1 сторінка тексту (1800 знаків без пробілів) при перевищенні обсягу, 

включеного в організаційний внесок 
2 € 

Малюнки (фото, діаграми), формули і таблиці в тексті доповіді 
+ 20% до підсумкової 

вартості публікації 

Отримання авторського друкованого примірника збірника та 

сертифіката учасника, включаючи пересилку 
включено в організаційний внесок 

Отримання додаткового примірника збірника матеріалів, включаючи 

пересилку 
10 € 

Участь авторів і отримання сертифіката учасника конференції для 

основного учасника та співавторів (максимум п’ять співавторів) 
безкоштовно 

 



 

 

 

 

 

Способи оплати 

Здійснити оплату можна скориставшись системами грошових переказів: Приват24, Western 
Union, Unistream, Золота корона або банківським переказом. Оплата можлива як у гривні, так і 
в євро та доларах США. 

До тексту доповіді додається заявка (відомості про автора) за такою формою: 

 

        

 

 

 

Назва заходу, дата і місто проведення 

 
The International Academic Congress 

«European Research Area: Status, 
Problems and Prospects», Rīga, 

Latvijas Republika, 01-
02 September 2016 

  

 Українська, 

російська або 

латиська мова 

Переклад 

англійською 

Прізвище, ім’я, по-батькові автора  необхідно 

Назва доповіді  необхідно 

Тематика (відповідна секція конгресу)   

Місце роботи або навчання, посада  якщо є 

Вчений ступінь, вчене звання  якщо є 

Контактний телефон та адреса електронної пошти необхідно 

Повна поштова адреса з індексом необхідно 

Кількість друкованих примірників збірника  

Прізвища всіх авторів (якщо є), яким потрібні 

сертифікати учасників конгресу 

Переклад ПІБ англійською 

Співавтор 1 ПІБ англійською 

Співавтор 1 ПІБ англійською 

Співавтор 1 ПІБ англійською 

https://privatbank.ua/ru/
http://www.westernunion.ru/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&countryCode=RU&languageCode=ru&pagename=HomePage
http://www.westernunion.ru/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&countryCode=RU&languageCode=ru&pagename=HomePage
http://unistream.ru/
http://www.perevod-korona.com/Pages/default.aspx


 

 

 

 

 

 

Загальні вимоги до оформлення доповідей та відомостей про автора 

Назва файлу з відомостями про 

автора (заявка на публікацію) 

Окремий файл із назвою «Заявка – Прізвище автора» 

Назва файлу з доповіддю Окремий файл із назвою «Назва секції конгресу – Прізвище автора» 

 

Тип файлу Microsoft Word 97-2013 (doc, rtf) 

Розмір аркушу А4 

Поля верхнє и нижнє - 2 см, ліве - 3 см, праве - 1,5 см 

Шрифт Arial, кегль 14, интервал 1,5 

Вирівнювання тексту за шириною 

Абзац (отступ) 1,25 см. 

Нумерація сторінок не ведеться 

Оформлення списку літератури Література подається в послідовності розміщення посилань на сторінках 

тексту, поміщається наприкінці доповіді та нумерується. Приклад оформлення 

див. у Додатках 1,2. 

Малюнки / діаграми Чорно-білі, впроваджені в текст 

формули Створені у вбудованому редакторі формул Word 

Обсяг доповіді, включений в 

організаційний внесок 

3-7 сторінок 

Оформлення титульної сторінки доповіді: 

• перший і другий рядок - П.І.Б. автора, місце навчання / роботи та посаду англійською мовою 
(курсивний шрифт, вирівнювання по правому краю), 

• третій рядок - порожній; 
• четвертий рядок - П.І.Б. автора, місце навчання / роботи та посаду на мові доповіді (курсивний 

шрифт, вирівнювання по правому краю); 
• п'ятий рядок - порожній; 
• шостий рядок - назва англійською мовою (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру); 
• сьома рядок - порожній; 
• восьма рядок - назва на мові доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру); 
• дев'ята рядок - порожній; 
• десятий рядок - текст доповіді. 

 

Контакти оргкомітету: 

e-mail: novaosvita@gmail.com  
сайт: www.novaosvita.com.ua 
Контактний центр у Києві: +38 (050) 961-66-67 

                   
 

mailto:novaosvita@gmail.com
http://www.novaosvita.com.ua/


 

  
 
 
 
 
Додаток 1 
 
Приклад оформлення доповіді англійською мовою 

 

Dr. Pola Cebulak, Lecturer,  
Global Studies Institute, University of Geneva 

 
Inherent Risks of the Pluralist Structure:  

Use of the Concept of National Constitutional Identity by  
the Polish and Czech Constitutional Courts 

 
Text. Text. Text [1]. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 

Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text [2].  
Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 

Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 
Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 
Text. 
 

References: 
 

1. Court of Justice of the European Union, Legislative proposal 
2011/0901(COD) of 28 March 2011, summary accessed 7 June 2012. 2 

2. Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and 
Monetary Union (TSCG), signed on 2 March 2012 accessed 7 June 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 2 
 
Приклад оформлення доповіді українською мовою 

 

                        Dr. Pola Cebulak, Lecturer,  
Global Studies Institute, University of Geneva 

 
Inherent Risks of the Pluralist Structure:  

Use of the Concept of National Constitutional Identity by  
the Polish and Czech Constitutional Courts 

 
Пола Цебулак, викладач, доктор права, 

Інститут глобальних досліджень, Університет Женеви 
 

Невід'ємні ризики плюралістичної структури: 
використання концепції національної конституційної ідентичності у 

Конституційних судах Польщі та Чехії 
 

Текст. Текст. Текст [1].Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [2].  

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. 

 
Література: 

 
1. Court of Justice of the European Union, Legislative proposal 

2011/0901(COD) of 28 March 2011, summary accessed 7 June 2012. 2 
2. Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and 

Monetary Union (TSCG), signed on 2 March 2012 accessed 7 June 2012. 
 
 

 

 


