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Місія III Міжнародного наукового конгресу SMART SOCIETY  2020 – організація багатосторонньої платформи 
для співпраці академічної спільноти й бізнесу з метою  генерування нових знань та обміну інформацією, передовим 
досвідом, що стосується сучасних тенденцій, ключових факторів та особливостей розвитку технологій 
інформаційного суспільства в умовах глобалізації цифрової економіки. 
 
TOPICS & TRENDS 
  

- Business Models, Tools, and Innovations in Digital Economy 
трансформація бізнес-моделей, інструментів і технологій у цифровій економіці; інновації в цифровій економіці; 
розвиток екосистеми інформаційного суспільства; розвиток блокчейн-технологій у світовій  економіці і 
бізнесу; цифровий маркетинг, e-business та e-commerce; розвиток FinТech та  e-finance; e-learning; e-government; 
перспективи  розвитку  циркулярної економіки 

- Business Communication and Linguistics 
теоретичні й прикладні проблеми розвитку міжкультурної комунікації, трансформація педагогічних стратегій 
мовної підготовки в національній освіті; сучасні форми інтеграції допрофільної, профільної, вищої школи 

- Business responsibility and human rights in the digital economy 
вплив цифрової трансформації бізнесу на зміст і структуру права; переваги та загрози, пов’язані з 
використанням цифрових технологій у правовій практиці; варіанти правового регулювання різних аспектів 
правового статусу суб’єктів права, правового режиму об’єктів права, віртуальних правостосунків. 

- Innovative technologies in social work 
теоретичні й прикладні проблеми соціальної роботи, інноваційні технології в соціальній роботі, соціальна 
реабілітація, соціальне підприємництво, європейський досвід соціальної роботи. 

- Ecology and Health Issues 
екологічні аспекти людини; медико-біологічні проблеми здоров’я людини; сучасне медсестринство і збереження 
здоров’я; освітні аспекти екології і здоров’я людини; біосенсори для потреб екології і здоров’я  людини; 

- Transformation of Industrial Clusters on Conditions of Industry 4.0 
цифровізація промисловості і блокчейн-технології; очікувані ефекти від цифровізації виробництва і суміжних  
функцій; розвиток технологій 4.0 на світовому і регіональному рівнях; перспективи втілення технологій і 
продуктів 4.0 на промислових підприємствах; управління бізнес-процесами в умовах цифрової трансформації; 
big data, machine learning; промисловий Інтернет речей, сенсори, мережі; штучний інтелект; робототехніка; 
соціальні ресурси та їх наслідки; інтернет речей 

 
Заходи в рамках Конгресу: 
 

- пленарне засідання у форматі панельної дискусії за участю спікерів з основної тематики Конгресу; 
- робота секцій у форматі панельних дискусій за напрямками Конгресу; 
- міжнародні студентські конкурси проектів за напрямками Конгресу; 
- організація платформи юридичних клінік України та Польщі. 

 
Мови Конгресу: англійська, польська, українська, російська. 
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Термін проведення: 
 

 

 02 – 03 квітня 2020 року (Ченстохова, Польща) 

 02 – 03 квітня 2020 року (Київ, Україна) 

 03 квітня 2020 року (Резекне, Латвія) 

 03, 09 – 10 квітня 2020 року (Кривий Ріг, Україна) 

 02 – 03 квітня 2020 року (Одеса, Україна) 

 09 – 10 квітня 2020 року (Ташкент, Узбекистан) 

 
Важливі дати: 
 

 
 
Формат участі: 

Очна участь – дистанційна участь (за умови подання рукописів до збірника матеріалів конгресу або наукових 
журналів (http://nuife.ap.edu.pl/en/ss2020.html) 

 
 

Реєстрація
(https://docs.google.com/forms/d/1F_LQQ_w6eU19D7ccamlrxBNnu-KpBCYJetnlk0j5thk/edit)

Подання матеріалів Конгресу (платформа EasyChair)

Інформація про подання матеріалів Конгресу
Огляд матеріалів

Підтвердження про прийняття та оплата за публікацію матеріалів
Сплата реєстраційного внеску

Початок роботи Конгресу

31/01 

15/02 

02/04 

31/01 

25/02 
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Концепція Конгресу: 

- основна (зовнішня) панель Конгресу буде проходити у квітні 2020 року в Академії Полонійній в Ченстохова 
(Польща). Окремі заходи в рамках Конгресу -  у Києві, Одесі та Кривому Розі (Україна), у Резекне (Латвія), у 
Ташкенті (Узбекистан); 

- робота Конгресу запланована у форматі панельних дискусій за напрямками; 
- проведення дискусійних панелей за напрямками передбачає запрошення спікерів з академічного та бізнес-

середовища; 
- проведення міжнародних студентських конкурсів проектів (конкурс вирішення кейсів) за напрямками 

Конгресу. Конкурс буде проведено у два етапи: 1 етап (національний) – конкурс дослідницьких проектів 
/бізнес-ідей; 2 етап (міжнародний) – конкурс вирішення кейсів, представлених компаніями - партнерами 
Конгресу (конкурс проектів); 

- організація платформи юридичних клінік України і Польщі з метою обміну досвідом, вивчення кращих 
зарубіжних і національних практик юридичних клінік, пов’язаних із  різними напрямками юридичної освіти; 

- діяльність організаційного та наукового комітету здійснюється через процедуру колективного прийняття 
організаційних рішень розподілу рівнів відповідальності за кожним з організаторів; 

- реалізація формату комунікацій «бізнес-університети-школи». 
 
 
Міжнародні конкурси студентських проектів 
 
Національний рівень -  01/11/2019 – 11/02/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міжнародний рівень -  11/02/2020 – 03/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вимоги для учасників міжнародних конкурсів студентських проектів  (nuife.ap.edu.pl/en/ss2020.html) 
 

 

Подання матеріалів 
10/01 

Робота експертних комісій 

20/01 – 03/02 

13/01 

Інформація про 
прийняття  матеріалів 

11/02 

Конкурсні 
заходи (відбір) 

Надання кейсів 
11/02 

Робота експертних комісій 

09/03 – 20/03 

14/02 

Інформація про 
отримання кейсів 

03/04 

Конкурсні заходи 
 (захист проектів і кейсів) 
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Прийняті матеріали будуть опубліковані видавництвом Atlantis Press в електронному вигляді на сайті 

https://www.atlantis-press.com/proceedings/all. Матеріали конгресу будуть подані для індексації до 
наукометричних баз CPCI (Web of Science), CNKI та Google Scholar. 

 
Видавець застосовує політику авторського права, визначену в ліцензії Creative Commons №4: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ , згідно до якої передача авторами авторських прав не здійснюється. 
Видавець отримує єдину і виняткову ліцензію на виготовлення твору, або будь-якої його частини, продаж 
зазначеного твору в книжковій, серійній, або електронній формі на будь-якій мові по всьому світу і відтворення 
твору в будь-якій формі. 
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Вимоги до подання матеріалів: 
1. Для подачі матеріалів всім авторам необхідно увійти в систему EasyChair за посиланням 

https://easychair.org/conferences/?conf=ss2020 та зареєструватися. 
2. Якщо автор не зареєстрований в EasyChair, необхідно натиснути на посилання «create an account» і 

заповнити реєстраційну форму. Після створення облікового запису необхідно увійти в EasyChair. 
3. Після входу в область конгресу ISCSS 2020 на сторінці New Submission необхідно завантажити дані про 

матеріали. 
4. Слід строго дотримуватись термінів подання матеріалів. 
5. Всі матеріали будуть проходити подвійну перевірку на плагіат: перша – організаторами Конгресу, друга – 

видавництвом. У випадку наявності плагіату матеріали будуть відхилені для публікації. 
 

Після закінчення терміну подачі повного тексту, кожні матеріали будуть прорецензовані за такими критеріями: 
1. Відповідність тематиці. 
2. Інформативність анотації, наявність в ній основних результатів і висновків. 
3. Наявність та рівень наукової новизни. 
4. Відповідність вимогам оформлення. 
5. Відповідність змісту назві. 
6. Якість ілюстративного і табличного матеріалу. 
7. Повнота і новизна використаних джерел. 
8. Якість наукового стилю англійської мови. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 
1. До публікації приймаються оригінальні матеріали, які містять наукову новизну, раніше не публікувались, не 

були подані для публікації до іншого видавництва та не містять елементів плагіату (містять не більше 9,9% 
плагіату, включно з самоцитуванням (див. п. 11)). 

2. Тематика матеріалів має відповідати тематичним напрямам Конгресу. 
3. Мова – англійська. 
4. Матеріали повинні бути оформлені відповідно до вимог IEEE - стандарту. Шаблон для оформлення 

матеріалів можна знайти за посиланнями 
- https://drive.google.com/open?id=1Pisik0yJG0ZnDTsa2hb01fmTjifkk3mH 
- https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html 

5. При цьому з нижнього колонтитула шаблона потрібно видалити рядок XXX-X-XXXX-XXXX-X / XX /$ XX.00 © 
20XX IEEE, який є стандартним у шаблоні. 

6. Матеріали подаються у doc - форматі. 
7. Обсяг повинен становити 6-12 сторінок. 
8. Допускається використання кольорових рисунків, при цьому pdf-формат не може перевищувати 1 Мб. 
9. Посилання слід оформити згідно IEEE-стилю:  

- https://development.standards.ieee.org/myproject/Public/myto ols/draft/styleman.pdf 
-  https://ztu.edu.ua/ua/science/files/1_IEEE-style.pdf 

10. Посилання повинні бути в кількості не менше 10 джерел, і, за деяким виключенням, не старшими 10 років. 
11. Самоцитування у переліку посилань небажане і допускається за необхідності в обсязі менше 10%. 
12. Авторський колектив може включати не більше, ніж шість авторів. 
13. Представлення презентації матеріалів (англійською мовою) та доповідь хоча б одного представника 

авторського колективу на Конгресі є обов’язковою. 
14. Кожен автор може входити до авторського колективу не більше ніж двох статей.  

 
Вартість публікації матеріалів Конгресу  становить 150 Евро (оплата здійснюється після підтвердження прийняття 
матеріалів програмним комітетом Конгресу) 
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Збірник матеріалів Конгресу (студентська секція) 

 
Прийняті матеріали будуть опубліковані видавництвом Publishing House of Polonia University “Educator” в 

електронному вигляді на сайті https://educator.ap.edu.pl/sklep/. Збірнику матеріалів конгресу (студентська секція) 
буде присвоєний ISBN та ідентифікатор цифрового об'єкту DOI. 

 
Видавець застосовує політику авторського права, визначену в ліцензії Creative Commons №4: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ , згідно до якої передача авторами авторських прав не здійснюється. 
Видавець отримує єдину і виняткову ліцензію на виготовлення твору, або будь-якої його частини, продаж 
зазначеного твору в книжковій, серійній, або електронній формі на будь-якій мові по всьому світу і відтворення 
твору в будь-якій формі. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 
1. До публікації приймаються оригінальні матеріали, які раніше не публікувались, не були подані для 

публікації до іншого видавництва та не містять елементів плагіату (у разі не відповідності можуть бути 
відхилені). 

2. Тематика матеріалів має відповідати тематичним напрямам Конгресу. 
3. Мова  – англійська, польська, українська, російська (матеріали наведені не англійською мовою обов’язково 

передбачають назву, анотацію та ключові слова англійською мовою) 
4. Матеріали повинні бути оформлена відповідно до вимог. Шаблон для оформлення можна знайти за 

посиланнями - https://drive.google.com/open?id=1jccq9G8g4EOkjMmScLJ-NIwkKtsHHV5O 
5. Матеріали подаються у doc - форматі. 
6. Обсяг статті повинен становити 5000-7000 знаків. 
7. Текст повинен бути відредагований : 

- шрифтом Times New Roman, розмір шрифту - 10,5: 
- міжрядковий інтервал - 1 cm; 
- поля (ліве, праве) - 1,5 cm; 
- абзац - 1 cm; 

8. Рисунки і таблиці повинні бути розміщені у відповідному місці в тексті та надіслані в окремих, чітко 
описаних файлах (pdf); 

9. Анотації не повинні перевищувати 400 знаків; 
10. Ключові слова не можуть дублювати назву (до 5 слів); 
11. Посилання слід оформити відповідно до стандарту APA (http://www.bibme.org/APA) 
12. Самоцитування у переліку посилань небажане і не допускається. 
13. Авторський колектив може включати не більше одного автора. 
14. В матеріалах повинен бути обов’язково зазначений науковий керівник. 
15. Представлення презентації матеріалів та доповідь на Конгресі є обов’язковою (з урахуванням місць 

проведення). 
 

Веб-сайт Конгресу – nuife.ap.edu.pl/en/ss2020.html  
E-mail: nuife.edu@gmail.com 
E-mail: mat.smartsociety@gmail.com 

За додатковою інформацією щодо публікації 
матеріалів Конгресу звертайтесь до координаторів: 

Соловйова Вікторія Володимирівна, +38097-269-8959 
Бондаренко Тетяна Юріївна, +38067-925-2898 
Смирна Ольга Володимирівна, +38097-417-6094 
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Background: Досвід університетів у проведенні наукових досліджень і розробок. Система диференціації заходів 
(nuife.ap.edu.pl/en/): 

- II International Scientific Congress “Smart Society – 2019” (April, 2019) 
- I International Scientific Congress “Smart Society – 2018” (April, 2018) 
- II International Scientific Conference "Global Aspects of World Economy and International Relations in Conditions 

of Economic Instability" (April, 2017) 
- I International Scientific Conference "Global Aspects of World Economy and International Relations in Conditions 

of Economic Instability" (April, 2016) 
  

 
Організаційний внесок: 

- очна участь (Польща) - 60 євро (для студентів 25 євро)* включає: папку учасника, програму конгресу, 
міжнародний сертифікат учасника, участь у заходах згідно з програмою 

- очна участь (Україна, Узбекистан) - 20 євро (для студентів 10 євро)* включає: папку учасника, програму 
конгресу, міжнародний сертифікат учасника, участь у заходах згідно з програмою 

- дистанційна участь - 10 євро (за умови подання рукописів до збірника матеріалів конгресу або наукових 
журналів (http://nuife.ap.edu.pl/en/ss2020.html) 

Оплату здійснити до 25 лютого 2020 
(Копію квитанції про сплату надіслати на e-mail: nuife.edu@gmail.com) 

*матеріали конгресу (студентська секція) входять у вартість реєстраційного збору 
 
Джерела фінансування: 

- організаційні внески учасників; 
- використання активів (основні засоби, нематеріальні активи) організаторів і співорганізаторів; 
- спонсорська підтримка компаній реального сектору економіки, суспільних організацій, партнерів. 

 
 

Банківські реквізити (Польща): 
 

BANK MILLENNIUM, adres: ul. St. Żaryna 2A 02-593 Warszawa  
SWIFT: BIGBPLPW 
The recipient (name, address) AKADEMIA POLONIJNA W 
CZĘSTOCHOWIE, ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa 
Account: PL 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068 
Purpose of payment:  
- SMART SOCIETY 2020 - Registration fee (name and surname of 
the participant) 

 

Банківські реквізити (Україна): 
 

JSC “ALFA-BANK”, adres: 100 Velyka Vasylkivska str., Kyiv, 03150, 
Ukraine 
acc. 947402400 
SWIFT код: ALFAUAUK 
The recipient (name, address)_ NGO "League graduates of Kryvyi 
Rih Economic Institute", Kryvyi Rih,  64 Postal Ave. 50000 
Account: UA323003460000026000094346101 
Purpose of payment:  
- SMART SOCIETY 2020 - Collection of Congress Materials (name 
and surname of the participant) 
- SMART SOCIETY 2020 - Registration fee (name and surname of 
the participant) 

 
 

ДО ЗУСТРІЧІ НА КОНГРЕСІ! 
 



  

 
 

  
 

 

 

 

 

 IНФОРМАЦIЙНИЙ ЛИСТ  
 
Запрошуємо  взяти  участь  у  роботі  III Міжнародного  наукового  конгресу  SMART  SOCIETY 2020 

– ІІI Міжнародної наукової конференції «Ecology and Health Issues», що відбудеться 02 – 03 квітня 2020 
року. 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  

- ПОЛОНІЙНА АКАДЕМІЯ В ЧЕНСТОХОВІ (ПОЛЬЩА) 

- ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА (УКРАЇНА) 

- УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК VIVES (БЕЛЬГІЯ) 

СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  

- ПРЕДСТАВНИЦТВО ПОЛЬСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЄВІ (ПОЛЬЩА) 

- НЕУРЯДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ VZW ORADEA (БЕЛЬГІЯ) 

- ТЕХНОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ В РЕЗЕКНЕ (ЛАТВІЯ) 

- ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«МЕДІСАН» ЛСВА ДЕРЖАВНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА «САНАТОРІЮ МОЛДОВА» 

(УКРАЇНА) 

- НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» (УКРАЇНА) 

У ПРОГРАМІ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАПЛАНОВАНІ СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ ЗА НАПРЯМАМИ: 

 
1. Екологічні аспекти здоров’я людини 

2. Медико-біологічні проблеми здоров’я людини 

3. Сучасне медсестринство і збереження здоров’я 

4. Освітні аспекти екології та здоров’я людини 

5. Біосенсори для потреб екології та здоров’я людини. 

 
 

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ – англійська, польська, українська, російська 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ  –  ПОЛОНІЙНА АКАДЕМІЯ В ЧЕНСТОХОВІ (ПОЛЬЩА) 

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА 

ФРАНКА (УКРАЇНА) 

 
 
 



  

 
 

  
 

 

 

 

 

НАУКОВА РАДА:  
 

Надія Скотна – д.ф.н., професор, ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка, e-mail: administrator@drohobych.net  
Анджей Кринський – ксьондз, професор, доктор наук, ректор-засновник  Академії Полонійної в 
Ченстохові,  e-mail: a.krynski@ap.edu.pl 
Генріх Собчук – професор, директор Представництва Польської Академії Наук у Києві, e-mail: 
h.sobczuk@gmail.com 
Войцех Подлєскі – професор, доктор наук, проректор Академії Полонійної в Ченстохові,  e-mail: 
opodlecki@ap.edu.pl 
Хелена Бурунова – професор, доктор наук, декан Інтердисциплінарного факультету  Академії 
Полонійної в Ченстохові,  e-mail: dziekan@ap.edu.pl 
Владислав Майковскі – ксьондз, професор, доктор наук, Академія Полонійна в Ченстохові, e-mail: 
majk@wa.onet.pl 
Валерій Жуков – доктор наук, Університет Миколая Коперника, e-mail: w.zukow@wp.pl 
Кристина Мізерська –  кандидат наук про здоров’я, Академія Полонійна в Ченстохові, e-mail: 
krisha@tlen.pl 
Бартош Ванот –  кандидат медичних наук, Академія Полонійна в Ченстохові, e-mail: b.wanot@ap.edu.pl 
Адріана Косьор-Лара –  магістр, Академія Полонійна в Ченстохові, e-mail: a.lara@ap.edu.pl  
Патрік Белінк – президент неурядової організації VZW ORADEA, Doctor Honoris Causa Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка, e-mail: bellinck@telenet.be 
Нансі Буке –  декан факультету охорони здоров’я, медицини та акушерства Університету прикладних 
наук VIVES, e-mail: nancy boucguez@vives.be 
Ровшан Ібрагімхаліл огли Халілов – професор, завідувач кафедри біофізики та молекулярної біології 
біологічного факультету Бакинського державного університету, провідний науковий співробітник 
лабораторії радіоекології Інституту радіаційних проблем НАН Азербайджану, 
е-mail: hrovshan@hotmail.com; hrovshan@bsu.edu.az 
Роман Кравців – д.б.н., професор, академік, професор кафедри біології та хімії Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка, e-mail: bioddpu@ukr.net 
Микола Старчевський – д.х.н., професор кафедри біології та хімії Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка, e-mail: bioddpu@ukr.net 
Ярослав Лесик – д.в.н., професор кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, e-mail: inenbiol@mail.lviv.ua 
Ігор Флюнт – д.м.н., професор кафедри анатомії, фізіології та валеології, Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка, e-mail: fluntigov777@gmail.com 
Микола Одрехівський –  д.е.н., професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва 
Національного університету «Львівська політехніка», e-mail: odr2002@ukr.net 
Валерій Бабелюк – головний лікар дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями державного 
підприємства «Медісан» ЛСВА Державної Канцелярії Республіки Молдова «Санаторію Молдова», e-
mail: san.moldova.tr@ukr.net 
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Світлана Волошанська – к.б.н., доцент кафедри біології та хімії, декан біолого-природничого 
факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, e-mail: 
bioddpu@ukr.net; svitlana.voloshanska@gmail.com 
Василь Стахів – к.б.н., доцент кафедри біології та хімії, заступник декана біолого-природничого 
факультету з наукової роботи та міжнародної співпраці Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, e-mail: vasylstakhyv@ukr.net 
Віталій Філь – к.б.н., доцент, завідувач кафедри анатомії, фізіології та валеології Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка, e-mail: fillvitalii@gmail.com 
Світлана Монастирська – к.б.н., доцент, завідувач кафедри біології та хімії Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка, e-mail: bioddpu@ukr.net 
Галина Клепач – к.б.н., доцент кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, e-mail: pavlishko@yahoo.com 
Тарас Кавецький – к.ф.-м.н., доцент кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, e-mail: kavetskyy@yahoo.com 
Галина Ковальчук – к.б.н., доцент кафедри анатомії, фізіології та валеології Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка, e-mail: galynakovalchuk5@ gmail.com 
Віктор Сеньків – к.т.н., доцент кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, e-mail: v_senkiv@ukr.net 
 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Для участі в конференції до 30 січня 2020 року необхідно заповнити реєстраційну форму 
(https://goo.gl/forms/wZ8FNTwFk7WeO0yp1);  

До 10.02.2020 року – інформація про прийняття матеріалів Конгресу. Оплата організаційних 
внесків. 

02.04.2020 року – початок роботи Конгресу. 
Сайт конференції – main.nuife.org  

E-mail: nuife.edu@gmail.com 
ПОЧАТОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ – 02.04.2020 p. о 10:00 год.  
 
 
РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ: 
 

- очна участь (Україна, Узбекистан) - 20 Євро (для студентів 10 Євро) включає: публікацію 
матеріалів конгресу, папку учасника, програму конгресу, міжнародний сертифікат учасника, 
участь у заходах згідно з програмою* 

- дистанційна участь - 10 Євро (за умови подання рукописів до збірника матеріалів конгресу або 
наукових журналів Scientific Journal of Polonia University (PNAP) / Latgale National Economy 
Research*  

Оплату здійснити до 10 лютого 2020 
(копію квитанції про сплату надіслати на e-mail: nuife.edu@gmail.com) 

 

https://goo.gl/forms/wZ8FNTwFk7WeO0yp1
/Users/serhiihushko/Downloads/main.nuife.org
mailto:nuife.edu@gmail.com
mailto:nuife.edu@gmail.com


  

 
 

  
 

 

 

 

 

За результатами роботи конференції передбачена публікація рукописів у збірнику наукових 
праць PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ (PNAP) за умови подання матеріалів до 30 січня 2020 
року. Інформація щодо вартості та вимог до рукописів -  pnap.ap.edu.pl. 

Для матеріалів студентів потрібна рецензія наукового консультанта. Протягом двох робочих днів 
авторам надходить підтвердження про отримання матеріалів. У разі відсутності підтвердження – 
просимо продублювати матеріали. Після рішення про прийняття матеріалів авторові-студенту буде 
надіслано відповідне повідомлення щодо прийняття рукопису.  

 
За представленими і розширеними матеріалами доповідей будуть опубліковані рукописи у 

черговому виданні колективної монографії «ECOLOGY AND HEALTH  ISSUES». 
Вартість друку рукопису у колективній монографії становить із розрахунку – 40 грн за одну 

сторінку, (для іноземних учасників – 3 €). Рукописи до колективної монографії надсилати за адресою: 
e-mail: monographic.vol5@gmail.com    

Кошти за друк статті у колективній монографії відправляти поштовим переказом на адресу: 
82100, м. Дрогобич, вул. Шевченка 23,  біолого-природничий факультет, Андрух Уляна Тарасівна  

Оплата і статті  до колективної монографії приймаються до 10 лютого 2020 року 
З додаткових питань звертатися за тел. : 067-676—58-59 – Волошанська Світлана Ярославівна, 

067-275-31-99 – Стахів Василь Іванович, 097-441-95-74 – Ковальчук Галина Ярославівна 
За потреби передбачена візова підтримка. Проживання за рахунок учасників конференції 

(перелік готелів для бронювання на сайті – main.nuife.org) 
Засідання секцій будуть проводитися у форматі доповідей (з презентацією у форматі 

.ppt/.pptx/.pdf). Регламент: для доповіді – до 10-ти хвилин, для обговорення – 5 хвилин.  
   

 
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: 
 

BANK MILLENNIUM, adres: ul. St. Żaryna 2A  02-593 Warszawa  
SWIFT код: BIGBPLPW 
Отримувач (назва, адреса) AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE, ul. Pułaskiego 4/6  42-200 
Częstochowa 
Рахунок:  PL 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068 
Призначення платежу: SMART SOCIETY 2020 - (name and surname of the participant) 

 
ДО ЗУСТРІЧІ НА КОНФЕРЕНЦІЇ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://pnap.ap.edu.pl/
mailto:monographic.vol5@gmail.com
/Users/serhiihushko/Downloads/main.nuife.org
/Users/serhiihushko/Downloads/main.nuife.org


  

 
 

  
 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ У КОЛЕКТИВНІЙ МОНОГРАФІЇ 
 

1. Матеріали приймаються англійською мовою 
2. Параметри сторінки: ліве, праве, верхнє та нижнє поле – 20 мм. 
3. Формат паперу – А4, шрифт – Times New Roman (кегль 12 пт, інтервал 1,0). Обсяг статті від 10 до 15 

сторінок (не менше 20000 знаків), для оглядових статей – 15-20 сторінок. 
4. Абзац – 1,2 мм, вирівнювання тексту по ширині сторінки. 
5. Нумерація сторінок – тільки олівцем у верхньому правому куті сторінки (в електронному варіанті 

сторінки статті не нумеруються!). 
6. Таблиці, графіки, рисунки, фотографії, діаграми повинні мати назву, нумеруються і подаються по 

тексту статті з посиланнями на них. Формат ілюстрацій не повинен перевищувати розміри аркуша 
А4. Формули мають бути виконані за допомогою редактора формул. 

7. Список літератури складають за алфавітним порядком (їх позначають цифрами у квадратних 
дужках) і подають у кінці статті. У джерелах літератури необхідно наводити прізвища всіх авторів 
цитованих статей, не скорочуючи їх перелік, повну назву статті, загально прийняту скорочену 
назву часопису, том, номер і сторінки. Назви книг (монографій, збірників праць), дисертацій, 
авторефератів та патентів тощо слід наводити повністю. Не можна посилатися на неопубліковані 
матеріали. 
 
Автори несуть повну відповідальність за коректність наведених посилань. 
 
Список літератури слід подавати двома окремими блоками: 
Блок 1 (Література) – список літератури мовою оригіналу. Бібліографічний список (не менше ніж 

10 позицій з обов’язковими посиланнями у тексті), оформляється за стандартом ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» 
(lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf).   

Блок 2 (References) – аналогічний список літератури англійською мовою.  
Правильний опис використаних джерел у списках літератури є запорукою того, що цитовану 

публікацію буде враховано під час визначення індексу цитування. 
 
Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника статті колективної 

монографії (наприклад, P.Petrenko.docx). Стаття має бути набрана на комп’ютері (редактор Microsoft 
Word 2007 або пізніші версії з розширенням docx). 

 
 

 
 



  

 
 

  
 

 

 

 

 

Порядок розміщення рукописів у колективній монографії 
 

Назва статті  (англійською мовою) 
 

Ініціали і прізвище (а)  
автора (ів) – англ. мовою 

Повна назва установи 
та її адреса, країна 

е-mail 
Резюме (англійською мовою: прізвище (а) автора (ів), назва статті, текст резюме, від 1000 до 1500 

знаків з пробілами). 
Ключові слова (до 10 слів). 
Для оглядових статей передбачаються такі розділи: 
Постановка проблеми, мета дослідження, виклад основного матеріалу, висновки, література 
Для статей експериментального характеру передбачаються такі розділи: 
Вступ, мета дослідження, матеріал і методи досліджень, результати дослідження та їх 

обговорення, висновки, література.  
Оформлення тексту 

Всі умовні позначення, а також літери грецького та інших алфавітів, необхідно виразно 
віддрукувати відповідними знаками або написати від руки. 

Малюнки і текстові таблиці слід нумерувати арабськими цифрами, в порядку першої згадки 
писати скорочено: мал.1, табл. 1 і т.і. Якщо малюнок один чи таблиця одна, то в тексті зазначається: 
таблиця, малюнок. Посилання на літературу подається у квадратних дужках за номерами у списку 
літератури відповідно до блоку 1.  

В разі відступу від зазначених вимог рукописи не прийматимутися до розгляду. Статті, що не 
відповідають тематиці колективної монографії, будуть відхилені. 

 
 

Всю відповідальність за зміст інформації, що подається в колективній монографії,  несуть автори! 
 

 



Керівництва для авторів PNAP 

  

PNAP – Науковий Журнал Полонійної Академії, який об'єднує вчених з різних континентів, чиї 
наукові статті розглядають проблеми наступного характеру: історико-культурні, 
політико-правові, суспільно-економічні, а також пов’язані з питаннями освіти та охорони 
здоров'я. 
Рукописи, що подаються до журналу, мають бути оригінальними та неопублікованими. Вони 
не повинні розглядатись одночасно жодним іншим виданням. Відповідальність за зміст 
статті покладається на авторів, а не на редакторів чи видавців.  
Подання мають бути оформлені згідно до етичних стандартів у видавничій справі. 

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ 

I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

1) Статтю необхідно надіслати електронною поштою до редакції з метою перевірки та 
затвердження до публікації. Разом зі статею необхідно надіслати сканкопії двох рецензій (одна з 
яких повинна бути рецензією лінгвістичною - відповідно до зразка), а також заповнену та 
підписану авторську заяву автора наукової праці (відповідно до зразка). - pnap@ap.edu.pl 

2) Надаючи рукопис до публікації автор передає права редактора видавцеві. Це означає, що без 
письмового дозволу видавця він не може опублікувати цілу статтю або її частину в інших 
журналах та інших виданнях, чи в цифрових засобах масової інформації. 

3) Пропонована для публікації стаття повинна бути надіслана не пізніше, ніж два місяці перед 
датою публікації. 

4) З метою спрощення редагування пропоновану статтю необхідно надіслати в двох форматах: 
Word і PDF. 

5) Статті, написані на інших мовах, ніж англійська, повинні містити: 

 Переклад заголовку на англійську мову; 
 Анотація і ключові слова англійською мовою. Ключові слова не можуть дублювати назву. 

6) Статті, написані англійською мовою, повинні містити: 

 Переклад заголовку на польську мову; 
 Анотація і ключові слова польською мовою. Ключові слова не можуть дублювати назву. 

7) Статті, написані іншою іноземною мовою (наприклад, французькою або італійською) повинні 
містити: 

 Переклад заголовку на польську та англійську мови; 
 Анотації польською та англійською мовами. 

https://nuife.org/External%20Linguistic%20Review%20of%20the%20Scientific%20Article.docx
https://nuife.org/aut_form_eng.pdf
http://mbox2.i.ua/compose/1699701261/?cto=sKN8zHGwyVmwg5WNqMs%3D


8) Статті в «Науковому Журналі АП» будуть опубліковані, якщо вони написані польською мовою 
або на тих іноземних мовах, які є основними мовами наукових досліджень, таких як: англійська, 
французька, німецька, італійська та інші мови ЄС. Інші мови, наприклад, грецька, 
латинська,іврит, єгипетські ієрогліфи - можуть бути використані для цитат і прикладів. 

9) Рекомендуємі вимоги до рукописів: 

 не менше 50% джерел (cписок літератури) повинні мати DOI (англ.Digitalobjectidentifier (DOI) — 
серійний номер, що використовується для постійної і унікальної ідентифікації об'єктів будь-якого 
типу. 

 джерела (cписок літератури) повинні містити щонайменше 50% джерел Журналу Scopus; 
 самоцитування не повинно перевищувати 10-15%. 

10) Кожен автор повинен надатисвій ідентифікаційний номер ORCID (https://orcid.org/). 

 II. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 

 1) Текст повинен містити від 15 до 40 000 символів; 

2) Ім'я і прізвище  автора вказуються по центру сторінки під заголовком і даними про 
приналежність автора. 

3) Перша виноска повинна містити інформацію про автора: ступінь, приналежність до установи, 
адреса електронної пошти та країна. 

4) Під заголовком тексту вказуються відповідний переклад заголовку і анотація тексту: 

 польські або англійські анотації не повинні перевищувати 200 слів; 
 заголовки і підзаголовки в тексті повинні бути виділені жирним шрифтом; 

5) В кінці анотації вказуються ключові слова (від 2 до 5 слів) на польській та англійській мовах. 
Ключові слова не можуть дублювати назву; 

6) Текст статті повинен бути відокремлений подвійним інтервалом від анотації тексту; 

7) Посилання в тексті подаються разом з ім'ям та прізвищем автора/редактора, роком видання, 
а в випадку цитати або конкретного посилання –з номером сторінки, все в дужках; наприклад 
(Друкер, 2006) або (Друкер та ін., 2010). 

Список літератури до статті повинен бути відредагований в алфавітному порядку. 

Список літератури англійською мовою необхідно вказувати відповідно до міжнародного 
бібліографічного стандарту APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book) 

Information Economy Report 2012. (2012). United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD) Information Economy Report (IER). doi:10.18356/c48133e3-en 

Porat, M. U. (1978). Global Implications of the Information Society. J CommunicationJournal of 
Communication, 28(1), 70-80. doi:10.1111/j.1460-2466.1978.tb01565.x 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book


В списку літератури не слід вказувати адреси ввеб-сторінок в якості наукових джерел, оскільки 
тексти, опубліковані в інтернеті лише в електронній версії не можна розглядати, як наукові 
публікації. 

8) Текст статті повинен бути відредагований зі шрифтом Times New Roman, розмір шрифту - 10,5 
: 

 Міжрядковий інтервал - 1 cm; 
 Поля (ліве, праве) - 1,5 cm; 
 Абзац - 1 cm; 
 Ілюстрації: рисунки і фотографії розміру шрифту; 
 Всі цифрові значення повинні бути з відтінками сірого кольору; 
 Рисунки і таблиці повинні бути розміщені у відповідному місці в тексті; 
 Всі малюнки і таблиці повинні бути надіслані в окремих, чітко описаних файлах. Якщо цифрові 

значення або таблиці не належать автору(ам) тексту, необхідно прикріпити письмову згоду 
власника. 

 розмір шрифту в таблицях -10 пунктів; 
 цитати написані прямим шрифтом вказуються в подвійних лапках; 
 словоформи та іноземні слова (які не підходять до мови, в якій написано статтю) вказуються 

курсивом; 
 Значення слів вказуються в одинарних лапках: 'значення’. 

Автори статей несуть всю повноту відповідальності за зміст статей, достовірність даних, 
фактів, цитат, рівень незалежності отриманих результатів. 

ІІІ. ОПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ 

Вартість подання рукописів становить 40 євро до 22000 символів  
Передбачається отримання одного друкованого примірника PNAP автором (колективом 
авторів). Додаткові друковані примірники PNAP коштуватимуть 10 Євро за примірник (за умов 
попереднього замовлення)  
Подання рукопису до PNAP є безкоштовним за умови запрошення автора до публікації з боку 
редколегії. Якщо автор має фінансові труднощі і не може оплатити публікацію, він(а) може 
звернутися до оргкомітету з проханням прийняти рукопис безкоштовно відповідно до 
регламенту (e-mail: pnap@ap.edu.pl). 

Важливо! 

Надіслані статті піддаватимуться двосторонньому «сліпому» рецензуванню (double-blind peer 
review process). 

Оскільки публікування відбувається у межах договору про членство з CrossRef, при 
рецензування ми використовуватимемо CrossCheck. 

Прохання до авторів: будь ласка, приготуйте свій рукопис ретельно, щоб зменшити обсяг 
редагування. 

 

https://nuife.org/index.php/pnap/about/submissions  

https://nuife.org/index.php/pnap/about/submissions


 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



   Правила для авторів 

(Редакційні та технічні вимоги для приготування статей до Acta Carpatica) 

 У журналі – часописі (czasopiśmie) Acta Carpathica друкуються оригінальні статті, що раніше 

не були опубліковані. Редакція приймає наукові статті на основі проведених 

експериментальних досліджень та оглядові статті з таких наукових напрямів :  біології, 

сільського господарства, лісівництва, екології, туризму та інших сфер пов’язаних з 

Карпатським регіоном. 

 Статті публікуються однією з державних мов країн Євросоюзу, що належать до 

Карпатського регіону з обов’язковою поширеною анотацією на англійській мові                         

(1 сторінка). Допускається подача статей англійською мовою, але тоді поширена анотація 

повинна бути рідною мовою автора. 

 Обсяг статті ,включаючи анотацію та списки використаної літератури не регламентується. 

Формат друку B-5, поля: праве, ліве – 13 мм, верхнє, нижнє – 19 мм. (для формату A-4 

встановлюються поля: ліве – 1,5 см, праве 6,5 см, верхнє – 2,5 см, нижнє – 6,5 см). 

Порядок розміщення матеріалів 

 Повні імена і прізвища авторів, назва установи/вищого навчального закладу, адреса e-mail 

для кореспонденції з головним автором; 

 Назва статті; 

 Анотація  (900-1100 знаків з пробілами);  

 Ключові слова  (не повинні дублювати назву статті, а розширювати інформацію про зміст 

праці) 

 Наступні розділи: ВСТУП, МЕТОДИКА, РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОБГОВОРЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, КІНЦЕВА АНОТАЦІЯ (з назвою 

статті та ключовими словами). В оглядових статтях можна виділяти інші розділи. 

 Список літератури повинний містити не менше 20 джерел (бажано включати англомовну 

літературу). Не менше половини журналів повинні бути з філадельфійського списку. 

 Поширена анотація повинна містити конкретні результати та бути обсягом не менше 2700-

3000 знаків з пробілами. 

 Текст набирати у форматі MS WORD шрифтом Times New Roman, розміром 10 pt, інтервал 

1. Назва статті і прізвища авторів  шрифтом 12 pt, табулятор 0,5 см. На першій сторінці 

статті  4 пусті рядки для редакційних позначень. 

 Назви рисунків, графіків, діаграм і фотографій розміщуються знизу, а назви таблиць – 

зверху. Загальний розмір не повинний перевищувати 13x19 см. Назви і заголовки таблиць у 

комірках повинні бути двомовні (мовою статті й англійською/рідною мовою автора). 

 Посилання на літературу подаються в тексті у квадратних дужках, наприклад: [13], 

 Розділ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: література розміщується в алфавітному порядку: прізвище 

та ініціали автора/авторів, рік видання, назва статті, назва журналу/конференцій, порядковий 

номер і сторінки, ВЗІРЕЦЬ: 

23. Kowalska J., 2001. Życie płciowe królików w Australii a zmiany klimatu w Europie. Mat. XIX 

Konf. Nauk. nt Sozologia w służbie człowieka. AR Kraków, 241-247. 

27. Triantaphyllou K., 2001. Antioxidative properties of water soluble extracts obtained from herbs 

of the species Lamiaceae. Int. J. Food Sci. Nutr., v. 52, 313-317. 

 

 


