
Шановні  
викладачі, науковці, аспіранти та студенти! 

Запрошуємо Вас взяти участь у семінарі (з одночасним стажуванням) 
«Формування сучасної особистості: вплив освітніх,  
філософсько-культурних та економічних процесів» 

8-11 лютого 2016 р. 
м. Кошице (Словаччина) 

 
ПРОГРАМА 

 

8 лютого. 
Понеділок. 

 

12.00. Виїзд з Ужгороду (від ж/д вокзалу). Прибуття до Кошице. 
Знайомство з містом. Поселення в готель на гірськолижному курорті.  
Реєстрація. Вільний час.  
Вечеря. 

9 лютого. 
Вівторок. 
 

Сніданок.  
Початок роботи семінару.  
Обід. 
Продовження роботи семінару. Наукові дискусії у малих групах.  
Урочиста вечеря.  

10 лютого. 
Середа. 
 

Сніданок. 
Виїзне засідання до Будапешту. Лекція з інноваційних методів та 
підходів в освіті. Самостійне вивчення європейського досвіду з 
удосконалення освітнього процесу.  
Вечеря. 

11 лютого. 
Четвер. 
 

Сніданок. 
Самостійне вивчення європейського досвіду з удосконалення освітнього 
процесу.  
12.00. Виїзд до Ужгороду.   
Прибуття до 17.00 до Ужгороду (до ж/д вокзалу).  

3 ночі в готелі 
Участь у семінарі буде підтверджено відповідним сертифікатом. 

 
 

СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ  
в Академічному товаристві Міхала Балудянського (Словаччина) 

Учасники семінару мають можливість також отримати сертифікат про 
стажування з інноваційних методів та підходів в освіті в Академічному товаристві 
Міхала Балудянського на 32 години або 72 години.  

Стажування 32 години передбачає наступну аудиторну та самостійну роботу: 
- участь з доповіддю  або у якості слухача у семінарі «Формування сучасної 

особистості: вплив освітніх, філософсько-культурних та економічних процесів» (18 годин); 
- лекція представника Академічного співтовариства Міхала Балудянського 

«Інноваційні підходи та методи в європейській освіті» (2 години); 
- самостійне вивчення європейського досвіду з удосконалення освітнього 

процесу (12 годин). 
Стажування 72 години передбачає наступну аудиторну та самостійну роботу:  
- участь з доповіддю  або у якості слухача у семінарі «Формування сучасної 

особистості: вплив освітніх, філософсько-культурних та економічних процесів» (18 годин); 
- лекція представника Академічного співтовариства Міхала Балудянського 

«Інноваційні підходи та методи в європейській освіті» (2 години); 
- самостійне вивчення європейського досвіду з удосконалення освітнього 

процесу (12 годин); 



- самостійна робота з підготовки та публікації наукової статті у науковому 
журналі «SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY» з 
наукового, організаційного та навчально-методичного забезпечення сучасного освітнього 
процесу, або статті за галузями науки (економіка, філософія, математика і т. і.) (40 годин).  

Стажування буде підтверджено відповідним сертифікатом. 
 

УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ 
Організаційний внесок за участь у семінарі складає 220 євро, сплачується на місті, 

в Словаччині.  
До оргвнеску за участь у семінарі входить: трансфер згідно програми, у тому числі 

Ужгород-Кошице-Ужгород, поселення (двомісні номера) в готелі на гірськолижному курорті 
(до підйомника 150 метрів), харчування згідно з програмою, участь в урочистій вечері, 
басейн та сауна згідно графіку роботи готелю, публікація в збірнику матеріалів семінару, 
отримання сертифіката учасника семінару, отримання сертифіката зі стажування з 
інноваційних методів та підходів в освіті в Академічному товаристві Міхала Балудянського 
(32 години), виїзне засідання в Будапешт, електронний фотодайджест (буде надісланий 
учасникам після семінару на електронні адреси) та загальноорганізаційні витрати. 

Сплата оргвнеску за участь у семінарі здійснюється на місці, в Кошице, в готелі, по 
прибутті на семінар. Проте, подання документів на візу та резервування місця учасника 
семінару здійснюється за умови попереднього резервування  шляхом попередньої сплати 
частини оргвнеску в еквіваленті 40 євро (сума вираховується з оргвнеску). Якщо учаснику 
семінару буде відмовлено у видачі візи – сума попереднього резервування (40 євро) 
повертається. 

Організаційний комітет забезпечує централізовану візову підтримку. 
Також можлива участь у складі української делегації супроводжуючих, які не є 

учасниками семінару. Оформлення віз та відряджень відбувається за офіційним 
запрошенням Академічного товариства Міхала Балудянського (Словаччина). Є висока 
ймовірність отримання шенгенських довгострокових віз.   

Послуги візового центру (еквівалент 11 євро) та страхування до оргвнеску не 
входять, та сплачуються у відповідні інституції! 

Всі, хто планує взяти участь у семінарі, повинні надіслати заявку та 
скановану копію першого розвороту закордонного паспорту на електронну адресу: 
confgalilei@ukr.net 

 
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВІЗИ 

Для отримання візи необхідно підготувати наступні документи: паспорт України, 
закордонний паспорт, довідка з місця роботи із зазначенням середньої заробітної плати за 
останні 6 місяців, довідки/виписки з банку (рух коштів за останні 6 місяців та залишок на 
рахунку (бажано, щоб не менш 5500грн.), ідентифікаційний код, медичне страхування для 
виїзду за кордон. 

ПУБЛІКАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ 
«SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY» 

Тим, хто бере участь у семінарі, надається можливість публікації наукових статей в 
європейському науковому журналі «SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF 
MICHAL BALUDANSKY» за додаткову плату (вартість нормосторінки – 2,5 євро). 
Мінімальний обсяг статті – 8 сторінок. Мова статті – англійська, словацька, російська. 
Оплата здійснюється на місці, в Словаччині. 

Всі питання щодо публікації статті (зразок оформлення, вартість публікації, 
інші вимоги) прохання направляти в редакцію журналу: journal@asmiba.sk 

Вимоги до оформлення статті, надані редакцією журналу, дивиться у 
вкладеному файлі. 

 

mailto:confgalilei@ukr.net
mailto:journal@asmiba.sk


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ  
В ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ СЕМІНАРУ 

Мова тез: українська, словацька, англійська, російська. Обсяг тез – до двох сторінок 
формату А4 без таблиць і рисунків! Кількість авторів – один, для студентів – можливо 
також вказати наукового керівника. Поля зі всіх сторін – по 2 см. Міжрядковий інтервал – 
1,5. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, 14. Посилання на 
джерела для учасників з України оформляються відповідно до національних стандартів. 

РОБОЧІ МОВИ СЕМІНАРУ 
Англійська, українська, словацька, англійська, російська. 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ: 

УВАГА! Заявки та тези доповідей прохання надсилати на електронну адресу: 
confgalilei@ukr.net 

Тема листа: Семінар-лютий Кошице Прізвище та Ім’я учасника 
Вкладені файли, які будуть відіслані на електронну адресу, повинні мати 

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАЗВИ, а саме: 

 Заявка прізвище (учасника); 

 Тези прізвище. 
 

ДИВІТЬСЯ АНОНСИ ІНШИХ МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ НА САЙТІ 
http://galilei.pp.ua/ 

Усі бажаючі можуть стати членами інтернет-спільноти Міжнародного 
наукового клубу GALILEI, регулярно отримувати цікаву інформацію щодо наукових 
подій в світі та приймати участь в ексклюзивних наукових заходах. Стати членом 

інтернет-клубу можна шляхом реєстрації на сайті: http://galilei.pp.ua/ (безкоштовно)!  
 

Організатори семінару: 
Академічне товариство Міхала Балудянського (Словаччина) 

Всеукраїнська спілка вчених-економістів 
за інформаційного сприяння інтернет-спільноти 

Міжнародного наукового клубу GALILEI 
 

ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ І СПЛАТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ 
Термін подання заявок і матеріалів для участі у семінарі – до 15 січня 2016 р.! 

Статті в журнал необхідно надіслати в редакцію – до 15 січня 2016 р.! 
 

Секретарі організаційного комітету: 
Ірина Максименко, тел.: 068 955 22 67; e-mail: confgalilei@ukr.net 

Ніна Пойда-Носик, тел.: 050 372 88 28 

Петренко Іван Васильович, 

к.е.н., доцент Харківського національного економічного університету, Україна 

 

МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ІНВЕСТУВАННЯ 

 

Процес глобалізації соціально-економічних відносин в загальному розуміння представляє... 

 

Список використаних джерел 
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