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5-та конференція, яка поєднує он-лайн і оф-лайн формат проведення, збирає
дослідників і практиків (молодих і досвідчених), зацікавлених у зміцненні наукових
основ у сфері економіки, права та освіти.
SEITE2022 — це наукова зустріч, направлена на вирішення проблем у (POST)
COVID-19 WORLD, за допомогою поєднання оф-лайн та веб-конференц-рішення.
Традиційні концепції наукових конференцій удосконалюються сучасними
комунікаційними технологіями. SEITE2022 використовує інноваційну методологію, щоб
дозволити науковцям, аспірантам та докторантам ділитися своїми знаннями та ідеями в
режимі оф-лайн і онлайн. Це робить наукові конференції більш екологічними, а також
економнішими для учасників.
Мета зустрічі
У сфері досліджень нового порядку відносин після COVID-19 на сьогодні існує безліч
думок. Але всі задаються питанням: Якими будуть наслідки пандемії та як виглядатиме
світовий порядок після COVID-19…
Світ після COVID-19 навряд чи повернеться до того світу, який був раніше. Багато
тенденцій, які вже спостерігаються у світовій економіці, прискорюються внаслідок впливу
пандемії.
Особливо це стосується цифрової економіки із зростанням діджиталізації, як-от
віддалена робота та навчання, телемедицина, послуги доставки та інше. Всі структурні зміни
також можуть прискоритися, включаючи туристичний і готельно-ресторанний бізнес.
Важливими та складними питаннями є реалізація цих змін в усі сфери нашого життя.
Метою осінньої зустрічі SEITE2022 є зібрати разом науковців і представників бізнесу,
зацікавлених у теоретичних розробках та практичному застосуванні наукових доробків.
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Теми зустрічі включають:
Глобальна політика та світ після COVID-19
Прогнозування наслідків для готельного та ресторанного бізнесу
Економічні та інші наслідки війни в Україні для Європи та світової спільноти
Прогноз управління здоров’ям
Розробка програмного забезпечення
Кейс з аналізу надійності
Технології, економіка та клімат
Виклики для Освіти
Право
Національна та міжнародна безпека
Міжнародні відносини/Європейські студії
Наслідки для економіки та транскордонних зв’язків
Мультикультуралізм и соціальна інтеграція
Казахстан в системі світового порядку після COVID-19
Робочі мови: українська, англійська, російська, хорватська, словенська, словацька,
польська
Учасники конференції матимуть можливість опублікувати результати своїх наукових
досліджень у наступних виданнях:
1. Кращі наукові статті, відібрані науковою радою, безкоштовно будуть опубліковані в
науковому журналі Tourism and Hospitality Management (ISSN 1847-3377), який
індексується у Scopus, Q3 (https://thm.fthm.hr/ ).
Виховуючи науково обґрунтований підхід до досліджень, журнал публікує оригінальні
статті разом із емпіричними дослідженнями та теоретичними статтями, які сприяють
концептуальному розвитку менеджменту туризму та готельно-ресторанного бізнесу.
Редактори особливу увагу приділяють статтям про нові тенденції, виклики та події, а також
про застосування нових ідей, які можуть вплинути на індустрію туризму та готельного
бізнесу. Загальними критеріями прийняття статей є: науковий внесок, науково достовірна
методологія дослідження, огляд відповідної літератури та якість англійської мови.
2. Матеріали конференції SEITE2022 будуть опубліковані в Conference Series Scopus. Ця
серія (праці) індексується базою даних Scopus для конференцій. Для отримання додаткової
інформації відвідайте надсилайте лист-запит Оргкомітету.
Конференція буде організована у трьох основних секціях:
Розвиток готельного та ресторанного бізнесу після COVID-19
Економічні та інші наслідки війни в Україні для Європи та світової спільноти
Казахстан в системі світового порядку після COVID-19
3. Публікація наукової статті у періодичному фаховому виданні Європейського Союзу. The
Journal of International Legal Communication (JILC) (ISSN 2720-1643) - науковий
міждисциплінарний журнал, заснований Варшавським державним університетом (Польща).
Наукова стаття, опублікована у «JILC», вважається публікацією у періодичному науковому
виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та
Європейського Союзу.
Усі подані рукописи перевіряються за допомогою перевірки схожості Crossref
(iThenticate).
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Науковий керівник конференції (Scientific Director of the Conference):
Gordana Nikolić - doc. dr. sc.,PAR UNIVERSITY (CROATIA)
Maja Nikšić Radić - Izv. prof. dr. sc. FACULTY OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
THE UNIVERSITY OF RIJEKA (majanr@fthm.hr)
Marko Perić - Prof. dr. sc., FACULTY OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT THE
UNIVERSITY OF RIJEKA (markop@fthm.hr)
Організаційні керівники конференції (Organizing Directors of the Conference):
Дей Марина/ dr Dei Maryna к.ю.н., доцент (Національний авіаційний університет, Центр
стратегічних інновацій та прогресивного розвитку) nauka.conference@gmail.com Tel. +38 068894-94-93; +38 067 768 5264.
Linda Juraković, doc. dr. sc., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula (Croatia)
Організаційний комітет конференції (Organization Board):
Iryna Sopilko, Doctor of Juridical Sciences, Professor, National Aviation University, Dean of the
Faculty of Law (Ukraine)
Oleh Yaroshenko, Doctor of Law, Professor, Corresponding Member of the National Academy
of Legal Sciences of Ukraine, Vice-Rector for Educational and Methodological Work, Yaroslav Mudryi
National Law University, Ukraine
Karmen Mikulić, Faculty of tourism and hospitality management the University of Rijeka
Dora Župan, Faculty of tourism and hospitality management the University of Rijeka
Vitalii Lunov, Ph.D. in Psychology, Dr.H.C., Professor of RANH, Full Member of World
Federation for Mental Health, Member of American psychological association (USA), Oxford
Academic union, Oxford, UK.
Olena Lutsenko, PhD, Associate Professor, Yaroslav Mudryi National Law (Ukraine)
Viktoriia Sydorenko, Doctor of Education, The Director, The Bila Tserkva Institute of
Continuing Professional Education, Ukraine
Joanna Osiejewicz, International Legal Communication Research Center, PhD with habilitation
(Law), PhD (Applied Linguistics), University of Warsaw, Vice-Rector's Proxy for International
Cooperation at the University of Warsaw, Poland
Alevtina Bahchevan, Association of International Training and Internship, Bulgaria,
Amandykova Dina, Honorary Architect of the Republic of Kazakhstan, Сandidate of
Architecture, Aсаdemic Professor, International Educational Corporation, Kazakhstan, Almaty
Секретаріат Конференції/Secretariat of the Conference: ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ
ІННОВАЦІЙ ТА ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ (УКРАЇНА), Київ, вул. Білоруська, 36А, оф.204
Tel. +38 067 768 52 64 nauka.conference@gmail.com, info@e-science.space
Строки (Deadlines):
➢ 25 червня 2022 – реєстрація анкети https://internships.com.ua/registration/ ;
➢ 15 липня 2022 - Кінцевий термін подання документів;
➢ 25 липня 2022 – Дата повідомлення про прийняття статті;
➢ 01 серпня 2022 – Остаточне подання виправлених матеріалів на адресу info@escience.space (deadline for delivery paper or notes to help interpretation during the Conference);
➢ 10 серпня 2022 – Оплата збору;
➢ 15 вересня 2022 – розсилка учасникам програми конференції (participants will
receive a programme of the Conference);
➢ 17 вересня 2022 – початок заходів в рамках роботи конференції;
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Одержання відповідних документів повинне бути обов'язково підтверджене повідомленням
про отримання. У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до
Оргкомітету
Участь в міжнародному стажуванні можуть взяти тільки власники біометричних
паспортів.
В разі наявності звичайного закордонного паспорту, необхідно оформлювати
Шенгенську транзитну візу в Посольстві Угорщини в Україні, та національну візи Хорватії.
Віза оформлюється самостійно учасниками. Віза є безкоштовною для студентів,
аспірантів і викладачів, які беруть участь у програмі конференції.
Участь у Міжнародній науково-практичній конференції та міжнародному
стажуванні, надає можливість:
1) взяти участь у тренінгах за чотирма основними напрямами роботи. Тренінги
проводитимуться найкращими міжнародними коучами;
2) сертифікат про проходження міжнародного стажування за підписами організаторів та
співорганізаторів конференції, а також англомовний додаток до нього за напрямом
професійної діяльності учасника, що стане підставою для отримання вченого звання та
проходження підвищення кваліфікації, відповідно до Постанови КМ 800 та 1133, із внесенням
даних до єдиної бази сертифікатів з публічним доступом;
3) публікацію статті;
ПРОГРАМІ:
✓ Міжнародна науково-практична конференція;
✓ Ознайомлення з культурною спадщиною Хорватії;
✓ зустрічі науковців України зі своїми колегами з країн ЄС;
✓ порівняння реалій правової системи України та країн ЄС;
✓ міжкультурна комунікація;
✓ обмін досвідом та дискусії;
✓ встановлення контактів для майбутнього співробітництва між українськими та
європейськими науковцями, освітянами, аспірантами та студентами.
✓ Участь у професійних тренінгах (всі тренінги забезпечуються професійним
перекладом), орієнтовний перелік:
Вартість участі у конференції:
Рання реєстрація до 15 липня 2022 р
Звичайний: 180 €
Студентський: 90 €
Звичайний реєстраційний внесок з 10 серпня 2022 р
Звичайний: 220 €
Студентський: 90 €
Реєстраційний внесок на конференцію включає
• Доступ до всіх сесій
• Доступ до кава-брейків та обідів
• Стаття в JILC
• Вхід на бенкет 19 вересня
Учасники конференції мають можливість за додаткову плату опублікувати результати
дослідження у збірнику матеріалів конференції (PDF) - Conference Series Scopus. Ця серія
(праці) індексується базою даних Scopus/WOS для конференцій. Вартість 470 євро за
прийнятий папір.
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Умови участі у програмі стажування:
Участь у науковій програмі безкоштовна. Учасники сплачують вартість проїзду,
проживання, харчування, презентаційні та роздаткові матеріали, а також участь у
екскурсійній програмі, яка становить:
для очних учасників - 420 євро, що включає:
➢ надання офіційного запрошення
➢ проїзд комфортабельним автобусом Львів-Пореч-Львів, включаючи переїзди під
час екскурсійних програм
➢ двомісне розміщення на березі Адріатичного моря, в мережі готелів Plava Laguna з
дворазовим харчуванням європейського рівня (https://lagunaporec.com/). Одномісне
розміщення за додаткову плату.
➢ Обід та кава-брейк під час роботи Конференції та семінару
➢ екскурсії протягом усіх днів (Пореч, Пула, Ровінь, Венеція, Ріека)
➢ електронні роздаткові та презентаційні матеріали
➢ європейський сертифікат у форматі 6-ECTS (міжнародного стажування з
англомовним додатком за напрямом професійної діяльності учасника) за підписами
організаторів (відповідно до вимог Постанови КМУ України від 21 серпня 2019 р. № 800 та
1133 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF )
➢ внесення даних про міжнародне стажування до Єдиного реєстру сертифікатів із
застосуванням QR-коду.
У разі виникнення додаткових запитань, звертайтеся, будь ласка, до координаторів за
тел.:
У разі виникнення додаткових запитань, звертайтеся, будь ласка, за тел. 067-768-52-64,
068-894-94-93; або пишіть на nauka.conference@gmail.com / info@e-science.space
Програма стажування складається зі 180 годин, з яких 60 годин аудиторної роботи та 120
годин позааудитрної роботи
ПРОГРАМА АУДИТОРНОЇ РОБОТИ
Модуль 1. Організація освітнього процесу та програми підготовки студентів в
університетах Європи.
Факультети та програми підготовки студентів. Організація освітнього процесу.
Інтернаціоналізація та можливості отримання освіти для студентів з інших країн.
Модуль 2. Інноваційні технології, науково-методичне та інформаційне забезпечення
освітнього процесу.
Використання інноваційних технологій в освітньому процесі.
Академічна мобільність студентів як органічна частина освітнього процесу в університеті.
Модуль 3. Підготовка науковців в Європі та можливості україно-європейської наукової
співпраці
Специфіка наукової підготовки. Написання наукової роботи та її публікація.
Студентські наукові школи та спільноти молодих науковців.
Модуль 4. Наука як основа освітнього процесу – за напрямом роботи кожного учасника
Позааудиторна або дистанційна частина стажування (з 15 липня 2021 р. по 17 вересня

2021 р.) включає:
Вивчення організаційної структури університету та програм підготовки через доступ до
офіційного сайту університету.
Ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням.
Вивчення досвіду дистанційної освіти та проходження дистанційного курсу.
Робота з електронним бібліотечним фондом (електронний код доступу надається).
Ознайомлення з віртуальними лекційними курсами викладачів університетів.
Підготовка публікації до розділу колективної монографії за обраним напрямом.
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
(час середньоєвропейський)
16 вересня (п’ятниця)
Прибуття учасників конференції до міста Львів.
Освітній Event
16:00
Відправлення з Залізничного вокзалу міста Львів
17 вересня (субота)
12:00
Прибуття учасників конференції до міста Пореч. Поселення в готелі на
березі Адріатичного моря, в мережі готелів Plava Laguna
14:00- 19:00 Тренінг
18:00-18:30 Тімбілдінг
19:30 –20:30 Вечеря. Вільний час.
18 вересня (неділя)
07:3008:00 Сніданок.
11:3015:00 Екскурсія містом Пореч (http://www.porec.hr/)
15:30–17:00 Тренінг «Основні техніки профілактики професійного стресу та
вигорання освітян»
17:00-19:00 Ефективна комунікація на роботі: як ефективно довести свою точку зору
та бути почутим
19:00
Вечеря
19 вересня (понеділок)
07:3008:30 Сніданок
9:0010:00
Трансфер учасників до Опатії
10:0010:30 Реєстрація учасників конференції
10:30
Відкриття конференції у Конференц-залі Університету Рієки
Кава-брейк
Робота в секціях
19:00
Святкова вечеря
22:00
Повернення до готелю
20 вересня (віторок)
07:3008:30 Сніданок
10:0013:00 Секційні засідання
14:0017:00 Освітній Event
«Основні техніки профілактики перфекціонізму освітян»
19:00
Вечеря
21 вересня (середа)
07:3008:00 Сніданок.
08:3014:00 Трансфер до м.Венеція та оглядова екскурсія містом
16:0018:00 Робота в тематичних колективах – panels
«Самолідерство освітянина та технології досягнень»
18:0019:00 Вечеря в готелі
22 вересня (четвер)
7:00-8.00
Сніданок.
8:309:00
Трансфер до міста Пула, Хорватія
9:00-11:00
Оглядова екскурсія містом Пула
11:00
Відвідання Пулського університету імені Юрая Добріли, місто Пула
17:00-19:00 Відвідання міста Ровінь, Хорватія
19:0020:00 Вечеря в готелі
23 вересня (п’ятниця)
07:0008:00 Сніданок.
Закриття Конференції. Підведення підсумків.
12:00
Від’їзд учасників
09:00
Прибуття до м. Львів (Україна) 24 вересня
В програмі можливі зміни

