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Міжнародні науково-практичні конференції в Румунії та Словаччині 
  

Шановні колеги! 

 

В умовах військового вторгнення російських військ на територію вільної і незалежної 

України, кожен свідомий громадянин України робить все можливе, для якнайшвидшої 

перемоги наших Збройних сил! Багато хто зараз захищає нашу Батьківщину із 

зброєю в руках. Ще більше – працюють в тилу для забезпечення наших військових та 

допомоги людям, що змушені були залишити свої домівки. Ми, вчені України – 

європейської країни – маємо працювати на благо нашої держави, незважаючи ні на 

що. 

  

Зі свого боку, Асоціація міжнародного освітнього та наукового співробітництва, що 

вже зарекомендувала себе як організація, яка допомагає налагодити 

міждисциплінарні зв’язки з країнами Європи, в тому числі і шляхом гуманітарного 

забезпечення наших співвітчизників та допомоги у тимчасовому переміщенні 

українців до країн Європи, хочемо запропонувати Вам долучитися до міжнародної 

науково-практичної конференції “Зміна парадигми сучасної науки після військового 

вторгнення рф на територію незалежної України”. 

  

10 % коштів, що надійдуть за участь у стажуванні будуть перераховані нашим 

Збройним силам та на допомогу тимчасово переміщеним особам. 

                                              

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти 

вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, а також практичні 

працівники, які активно займаються науковими дослідженнями. 

  

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Ветеринарна медицина 

Економіка 

Журналістика, реклама та PR 

Історія 

Культура та мистецтво 
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Медицина та стоматологія 

Педагогіка та психологія 

Політологія 

Продовольство, аграрні науки 

Публічне управління та адміністрування 

Соціологія 

Технічні науки 

Фізико-математичні науки 

Фізичне виховання 

Філологія 

Філософія 

Хімія та біологія 

Юридичні науки 

 

Матеріали приймаються українською, румунською, словацькою, англійською та 

російською мовами. 

  

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ: 

Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної 

конференції, мають до 22 червня 2022 року (включно) надіслати на електронну 

адресу:  info@aiesc.com.ua тези доповіді. 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого доповідача.  

Наприклад: Петренко_Тези. Тема листа: Конференція, Секція Економіка. 

 

УМОВИ УЧАСТІ: 

Усі учасники конференції будуть забезпечені збірником тез конференції та 

сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть 

можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у 

міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського 

Союзу. 

Учасники конференції отримують сертифікат із зазначенням обсягу підвищення 

кваліфікації (15 годин – 0,5 кредита ECTS). 

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції 

https://mail.google.com/mail/u/2/h/x4p6ne9eiosk/?&cs=wh&v=b&to=info@aiesc.com.ua
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(конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно 

до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 14 січня 2016 року № 13. 

  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 

Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 150 грн. Автор 

отримає електронний збірник конференції (ПДФ) + іменний сертифікат учасника 

конференції. Для отримання друкованого збірника конференції + 150 грн.  

Для членів Асоціації міжнародного освітнього на наукового співробітництва розмір 

організаційного внеску становить 130 грн. Внесок покриває транспортні та 

адміністративні витрати, пов’язані з виготовленням міжнародних сертифікатів. 

  

Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез та заявки. Авторам 

необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом. 

 

Збірники тез конференції та сертифікати буде направлено на поштову адресу 

учасників, вказану в заявках, після 15 липня 2022 року. 

  

Більш детальна інформація про стажування за посиланням: 

https://aiesc.com.ua/mizhnarodni-naukovo-praktichni-konferentsi 

 

Останній день надсилання матеріалів: 23 червня 2022 року. 

  

                                                  Миру нам всім! 

 

                                                  Все буде Україна! 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2F7cib0.r.a.d.sendibm1.com%2Fmk%2Fmr%2F_Ud9ViDLb1fUdINvNSdlmsSSnYXgOv9BxQ29ReNZHNE88akx8pZ7bJMo-HlK9HHjGScMMyHu5FcK4ju3EPEIcn-oXGSNvHOi-Z9DBMbAwoxnq9kZ38hJIalScYV9dZB47-9RZk9cRA&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw12U9XgNF93l2Obw33lG-mz

