Вищий навчальний заклад
«Східно-європейський слов’янський університет»
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції,
присвяченій Дню слов’янської писемності та культури «Слов’янський світ: минуле і
сучасність. 100-річчя Сен-Жерменського мирного договору», яка відбудеться 24-25 травня
2019 року за адресою: Україна, м. Ужгород, вулиця Капушанська, 142. Початок в 10:00.
Вимоги до оформлення:
Мова рукопису – українська, російська, болгарська, польська, чеська, словацька,
сербська, хорватська, англійська, угорська.
Параметри сторінки: формат А4, міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання абзаців – за
шириною; поля: верхнє, нижнє та праве – 20 мм, ліве – 30 мм, абзац – 1,5; шрифт – Times New
Roman, кегль 14, без переносів. Таблиці та рисунки нумеруються, їхні назви виділяються
курсивом та вирівнюються по центру.
Публікації необхідно подавати зі стислою анотацією (2-4 рядки) російською та
англійською мовами. Назву статті, прізвище та ім’я подавати українською та англійською
мовами.
Обсяг публікації: до 0,5 др. арк. (до 12 сторінок друкованого тексту формату А4 з 1,5
інтервалом), включаючи формули, таблиці, рисунки, анотації);
Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті
(курсив).
Це повідомлення чинне як офіційне запрошення на наукову конференцію!
Для участі у конференції до 20 травня 2019 просимо надіслати заявку (заповнену анкету)
та матеріали на електронну адресу : eesu@ukr.net
Після конференції планується проведення IV Міжнародного науково-практичного
семінару з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на тему: «Формування
акмеологічного середовища в сучасному освітньому процесі».
Контактні телефони:
(+38)-0312- 66-06-99 (приймальня вузу),
(+38)-050-54-50-938, eesu@ukr.net (к.і.н. Несух Людмила Михайлівна),
Проїзд і перебування – коштом учасників.

АНКЕТА УЧАСНИКА
Прізвище _____________________________
Ім’я __________________________________
По-батькові ___________________________
Науковий ступінь _____________________________________________________________________
Вчене звання_________________________________________________________________________
Посада ______________________________________________________________________________
Організація (установа)_________________________________________________________________
Адреса для листування:________________________________________________________________
Телефон мобільний /домашній ________________
E-mail _____________________________________
Назва
доповіді__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Назва напряму____________________________________________________________________________
Планую (необхідне позначити)
Виступити з доповіддю
Подати статтю у збірник наукових праць (заочна участь)
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Потреба в технічних засобах (необхідне позначити):
Мультимедійний проектор
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Потреба у бронюванні готелю : так___
ні____

