
І. Мета конференції: 

об’єднати зусилля науковців, студентів, 

підприємців та управлінців для спільного 

вирішення проблем євроінтеграції в освітній та 

науковій сферах. 

ІІ. На конференцію запрошуються: 

викладачі та студенти вищих навчальних закладів, 

науковці науково-дослідних установ, аспіранти, 

слухачі магістратури, представники органів 

державного і місцевого самоврядування, 

міжнародних організацій, підприємств, 

фінансових, комерційних та некомерційних 

установ, чия діяльність має відношення до 

тематики конференції. 

ІІІ. Робочі секції конференції: 

1. Інноваційно-інвестиційний розвиток міста 

та регіонів: 

 економічні механізми інноваційної діяльності в 

умовах євроінтеграції; 

 венчурно-інвестиційне забезпечення 

інноваційного розвитку регіонів; 

 “зелена” економіка та екологічні проблеми 

територій; 

 формування позитивного іміджу територій, 

інфраструктура економіки знань. 

2. Соціальні інституції в умовах європейської 

інтеграції: 

 соціально-культурні та духовні аспекти 

інтеграційних процесів в науково-освітньому 

просторі; 

 український та міжнародний досвід організації 

соціального партнерства; 

 соціальні та медичні фактори розвитку економіки 

знань; 

 роль інститутів освіти та науки у формуванні 

інноваційного потенціалу регіонів. 

3. Інтеграційні процеси в глобальному 

науково-освітньому просторі: 

 формування нового глобального науково-

освітнього простору; 

 міжнародна інноваційна діяльність України та 

трансфер технологій; 

 інституційне забезпечення глобальних 

процесів; 

 Україна та ЄС: транскордонне науково-освітнє 

співробітництво. 

4. Інноваційно-інформаційні системи 

трансферу знань і технологій: 

- новітні інформаційні системи в освіті та науці; 

- мережеві технології трансферу знань в бізнесі і 

соціальній сфері; 

- електронне врядування територій; 

- кодифікація знань, безпека та системи захисту 

інформації. 

ІV. Робочі мови конференції: 

Українська, російська, польська, англійська. 

V. Обладнання: 

Відео – конференцзв’язок,  ноутбук, 

мультимедійний проектор, Wi-Fi- зона 

 

VІ. Умови участі в конференції та публікації тез: 

1. Не пізніше 15 квітня 2013 року надіслати на адресу 

оргкомітету в паперовому та електронному вигляді такі 

матеріали: 

а) заявку на участь в конференції; 

б) тези доповідей; 

в) квитанцію про перерахування коштів. 

 

Організаційний внесок 

 Заочна участь (включає вартість публікації і розсилки 

збірника матеріалів конференції) - 90 грн. 

 Участь у заходах згідно програми конференції (без 

вартості публікації) - 120 грн 

 

Реквізити для оплати: р/р 26005738 у АТ "Ерсте Банк" м. 

Київ, МФО 380009, код 31743974, ПВНЗ «ТІСІТ» 

призначення платежу: організаційний внесок за участь 

у конференції. 

За підсумками конференції, кращі наукові 

доповіді будуть рекомендовані для публікації у 

науково-практичних фахових журналах 

«Інноваційна економіка» та «Регіональна 

економіка» а також у закордонних виданнях 

співорганізаторів та партнерів конференції. 

Вимоги щодо оформлення матеріалів, які 

надсилаються для друку у фахових виданнях, 

розміщенні на сторінці конференції 

www.conf.tisit.info 
 

VIІ. Вимоги щодо оформлення матеріалів, які 

надсилаються до оргкомітету: 

1. Учасник має право представити тільки одну 

доповідь, яка раніше не публікувалася. 

2.  Реєстраційна форма, тези доповіді та копія 

квитанції  подаються  авторами на електронну пошту 

conf@tisit.info. Файли потрібно назвати за прикладом: 

Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov; Kvytanciya_Ivanov. 

3. Обсяг тез – 2-4 сторінки. Сторінки тез не нумерувати. 

4. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм. 

5. Гарнітура: Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. 

6. У верхньому правому куті – ім’я та прізвище автора 

(жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, 

назва установи. 

7. Нижче – через один інтервал – назва доповіді – 

жирними великими літерами по центру сторінки. 

8. Через один інтервал текст доповіді (тез). 

9. В кінці тексту через один інтервал наводиться 

література. Посилання на літературне джерело 

подаються у квадратних дужках. 

10. Оргкомітет залишає за собою право відбору та 

редагування наукових доповідей (тез). 

11. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим 

вимогам, розглядатися не будуть. 

 

 

VIІІ. Транспортне сполучення: 

 

Наше розміщення та транспортне сполучення 

Ви можете знайти  на мапі веб-сторінки 

конференції   

 

www.conf.tisit.info 
 

http://www.conf.tisit.info/
mailto:conf@tisit.info
http://www.conf.tisit.info/


ІX. План роботи конференції: 

24 квітня: 

Заїзд учасників конференції. 

 

25 квітня: 

9
00 

-10
00

 – реєстрація учасників, фойє ТІСІТ 

10
00 

-10
20

 – відкриття конференції, конференц-

зал ТІСІТ ( вул. Танцорова, 51) 

10
20 

-12
30

 – I пленарне засідання (панель  

науковців) 

12
30 

-13
30

 – обідня перерва 

13
30 

-15
30

 – секційні засідання 

15
30 

-16
00

 – кава-брейк 

16
00

 – 17
30   

вебінари «Євроінтеграція освіти -   

науки-бізнесу» 

19
00 

-  інтеграційна вечеря  

26 квітня: 

10
00 

-12
00

 – IІ пленарне засідання – (панель 

практиків) 

12
00 

-12
30

 – кава-брейк 

12
30 

-13
00

 – підведення підсумків конференції 

13
00

 - екскурсійна програма 

 

X. Адреса і телефони оргкомітету: 

Поштова адреса: Тернопільський інститут  

соціальних та інформаційних технологій 

(ТІСІТ), вул. Танцорова, 51, м. Тернопіль, 46008 

 

Контактні особи оргкомітету: 

Бакушевич Іванна Всеволодівна, проректор,  

к.е.н., професор       тел. 067-794-08-30 

Гощинський Андрій Володимирович, проректор,  

к.е.н., доцент            тел. 063-301-96-81 

Сидорук Борис Орестович, к.е.н., доцент 

 тел. (097) 839–00–66 

 

Технічний секретар: 

Слободян Ігор Володимирович, ст.. викладач 

тел.  (098) 192-80-61. 

 

факс (0352) 52-54-75 

е-mail: conf@tisit.info,  web: www.tisit.edu.ua  

ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції 

 

“Євроінтеграційні процеси в освіті 

та науці: трансформація та 

розвиток”  

 

Прізвище__________________________________ 

Ім’я_______________________________________ 

По-батькові________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання_______________ 

Місце роботи (навчання)_____________________ 

Посада____________________________________ 

Назва доповіді, виступу____________________ 

___________________________________________ 

Номер секції_______________________________ 

 

Планую виступити (підкреслити): 

 на пленарному засіданні до 15 хв. 

 на секційному засіданні до 7 хв. 

 не плануєте приїжджати чи виступати. 

 

Потреба в бронюванні номера в готелі: 

 так______                       ні______ 

Дата приїзду_______________________________ 

Поштова адреса____________________________ 

Тел./факс__________________________________ 

E-mail_____________________________________ 

Підпис учасника____________________________ 

 
Зареєструватися можна оn-line на сторінці 

конференції www.conf.tisit.info 

Інформація щодо проживання в готелях 

Тернополя на веб-сторінці конференції 

www.conf.tisit.info 

 

Сподіваючись на Ваші яскраві виступи, 
 пропонуємо  цікавий та 

інноваційний  формат  конференції!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ 

ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

НАН України 

ІНСТИТУТ ТРАНСКОРДОННОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ 

КРАКІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

УНІВЕРСИТЕТ ЖЕШОВСЬКИЙ  

АКАДЕМІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК 

УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА ТРАНСФЕРУ 

ТЕХНОЛОГІЙ   

 

 
 

МІЖНАРОДНА МЕРЕЖЕВА 

науково-практична конференція  
 

 

“Євроінтеграційні 

процеси в освіті та 

науці: трансформація та 

розвиток” 
 

Інформаційний лист 

 

24-26 квітня 2013 року 

м. Тернопіль 

mailto:conf@tisit.info
http://www.tisit.edu.ua/
http://www.conf.tisit.info/
http://www.conf.tisit.info/

