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І МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"Співпраця між університетами та підприємствами в галузі
ІТ-аутсорсингу (ICCUBITO 2013)"

Конференція проходитиме в рамках Темпус проекту 530319-TEMPUS-1-2012-1-DE
TEMPUS-JPHES "Інноваційна гібридна стратегія
ІТ-аутсорсингового партнерства з підприємствами".
18-19 червня 2013 р.
м. Харків
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі І Міжнародної науково-практичної
конференції "Співпраця між університетами та підприємствами в галузі ІТ-аутсорсингу
(ICCUBITO 2013)", яка відбудеться в Харківському національному університеті
радіоелектроніки (ХНУРЕ) 18-19 червня 2013 року.
Для участі в конференції запрошуються: вчені, експерти, спеціалісти, аспіранти, студенти,
представники підприємств малого та середнього бізнесу, підприємства державної форми
власності, навчальні заклади України та зарубіжжя.
Секції конференції:
Секція 1. Партнерство університетів з підприємствами - шлях до фінансово-економічного
зростання:
- університетський ІТ-аутсорсинг: стан та перспективи розвитку;
- автоматизація бізнес-процесів як засіб підвищення економічної ефективності та
конкурентоспроможності підприємств;
- моделі партнерства університетів з підприємствами в галузі ІТ-аутсорсингу: досвід та
перспективи.
Секція 2. Інформаційні технології в аутсорсинговому співробітництві з підприємствами:
наукові та методологічні аспекти:
- стратегічні та методологічні аспекти побудови партнерства з підприємствами;
- проблеми створення інформаційних систем підтримки бізнесу;
- побудова та використання рейтингових моделей у навчальному та бізнес процесах (в т.ч.
математичне забезпечення рейтингування);
- показові тренінги за участі партнерів Темпус проекту.
Учасники конференції мають унікальну можливість:

- вплинути на процеси побудови та розвитку партнерства між університетами та
підприємствами, розробки економічних та ефективних інформаційних систем підтримки
бізнесу, поглиблення підготовки ІТ- спеціалістів з використанням сучасних технологій
навчання;
- замовити ІТ-аутсорсингові послуги за найнижчими пільговими цінами;
- направити своїх співробітників на навчання в ІТ-аутсорсинговому центрі;
- безкоштовно прийняти участь у тренінгах з використанням сучасних інформаційних
технологій:
1. Розробка WEB сайту своїми силами;
2. E-mail маркетинг. Нові можливості комунікації з клієнтами.
Матеріали конференції будуть видані окремим випуском фахового журналу у вигляді тез (2
сторінки) або статей (4 сторінки).
Організаційний внесок для публікації:
для учасників з України:
- навчальні заклади - 200 грн;
- підприємства - 300 грн;
- студенти (аспіранти) - 100 грн;
для учасників з країн СНД - 50 Євро;
для учасників з інших країн - 300 Євро.
Банківські реквізити будуть вказані у запрошенні на конференцію.
Можлива сплата оргвнеску на місці (під час реєстрації учасників конференції).
ВАЖЛИВІ ДАТИ:
Подача матеріалів для опублікування
20.05.13
Подача заявки на участь у конференції 31.05.13
Розсилка запрошень на конференцію
05.06.13
Розміщення програми конференції на 10.06.13
сайті
Сплата за участь у конференції (якщо 05.06.13
сплата на місці - вказати у заявці)
Початок реєстрації
18.06.13
Відкриття конференції о 10.00
18.06.13
ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ
Оформлення тез доповіді має відповідати таким вимогам:
Формат аркуша: А4 (21 × 29,7 см).
Відступи від краю: всі поля 20 мм.
Шрифт тез – Times New Roman; кегль – 10 пт міжрядковий інтервал – 110%.
Текст тез розташовується у два стовпчики однакової ширини, відстань між стовпчиками – 5
мм; відступ першого рядка абзацу – 5 мм; вирівнювання – за шириною.
Набір формул: редактор формул MS Equation.
Правила
оформлення
статей
наведені
за
адресою
http://imo.kture.kharkov.ua/rus/magazines/ri1.php
Робочі мови конференції: російська, англійська.
Наявність анотації англійською мовою є обов’язковою.
Оргкомітет залишає за собою право рецензування і відбору доповідей щодо їх відповідності
вимогам.
___________________________________________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Кафедра обліку і аудиту
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Кафедра економіки промисловості та організації виробництва
ДВНЗ «Українського державного хіміко-технологічного університету» (м.
Дніпропетровськ)
Кафедра управления персоналом и социологии
Уральского государственного университета путей сообщения (г. Екатеринбург, Россия)

Інститут економіки і менеджменту
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ)
Красноярский институт экономики
Санкт-Петербургской академии управления и экономики (НОУ ВПО) (г. Красноярск,
Россия)
Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава)
НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество» (НП АБС) (г. Москва,
Россия)
НОУ ВПО Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской
ассоциации (г. Тула, Россия)
ВНЗ Державний інститут підготовки і перепідготовки кадрів промисловості
(м. Дніпропетровськ)
запрошують взяти участь у
Міжнародній науково-практичній Інтернет – конференції:
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ»,
яка відбудеться 13-14 червня 2013 року
Тематичні напрямки конференції:
Секція 1. Економіка і управління національним господарством.
Секція 2. Економіка і управління підприємством.
Секція 3. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Секція 4. Гроші, фінанси і кредит.
Секція 5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
Секція 6. Оподаткування та бюджетна система.
Секція 7. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.
Секція 8. Математичні методи в економіці.
Секція 9. Державне управління, самоуправління та державна служба.
До участі в конференції запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці
науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, студенти,
представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій,
підприємств, фінансових та інших установ, всі зацікавлені особи.
Контрольні дати конференції:
Дата проведення конференції
13-14 червня 2013 р.
Останній термін подання матеріалів
12 червня 2013 р.
Термін виходу з друку збірника
30 червня 2013 р.
Форма участі в конференції - дистанційна.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
За результатами роботи конференції кожному учаснику буде направлено збірник тез.
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf.at.ua
Умови участі в конференції:
1. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді на:
conf.at.ua@gmail.com
2. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу
оргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції.
3. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Petrov; Tezy_Petrov; Chek_Petrov.
4. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх
отримання.
5. Вартість участі в конференції, публікації тез доповіді і пересилки друкованих
матеріалів становить:
– для учасників з України – 100 грн. ;
– для учасників з країн СНД та інших країн – 40 USD.

6. Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно 40 грн. та 20 USD.
Платіжні реквізити:
Для учасників з України:
Одержувач: Дробязко Світлана Ігорівна
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ОКПО 2775700129
Поточний рахунок: 26002060367610
Призначення платежу: за участь у конференції та друк тез (вказати прізвище).
Вимоги до оформлення тез:
1. Учасник має право представити декілька доповідей, які раніше не публікувались.
2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – три особи.
3. Якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно.
4. Обсяг матеріалів – 2-3 сторінки, які не нумерують.
5. Формат – А4, гарнітура – MS Word.
6. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.
7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.
8. По центру строки напівжирним шрифтом - прізвище та ініціали автора (авторів), нижче звичайним шрифтом науковий ступінь, наукове звання, нижче курсивом – назва установи.
9. Нижче – через один інтервал – назва доповіді (великими літерами напівжирним шрифтом по
центру) - не більше 8 слів.
10. Нижче – через один інтервал – текст доповіді (тез).
11.В кінці тексту – через один інтервал – наводиться Література (напівжирним і по центру).
Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку
згадування, наприклад: [5, с.18].
12. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.
13. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжковим.
14. Рисунки, діаграми, таблиці будуються з використанням чорно-білої гами. Використання
кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Для назв таблиць,
підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки
повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію по
правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office. Забороняється
використовувати скановані об’єкти!
15. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у
круглих дужках, наприклад, (2).
16. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.
17. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.
Заявка
на участь в Міжнародній науково-практичній Інтернет – конференції:
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ»,
яка відбудеться
13-14 червня 2013 року
Прізвище
Ім'я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Установа, організація, навчальний заклад
Посада
Назва доповіді
Секція №

Поштова адреса
(для відправлення матеріалів конференції)

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ

вул. Московська, буд. 13, кв. 65
м. Дніпропетровськ, 49063

Потреба у додаткових збірниках тез
Поштова адреса для надсилання додаткових
збірників тез
Е-mail:
Телефони (мобільний, домашній, робочий)
Дата заповнення
Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення
Тези доповідей, які не відповідають вимогам, надіслані без оплати або надіслані
пізніше вказаного терміну – не розглядаються.
Учасники конференції мають можливість опублікувати статті у:
Науковому журналі «Економіка. Фінанси. Право» – фахове видання, затверджене
постановою Президії ВАК України № 2-01/10 від 13.12.2000 р., яке включено до переліку
спеціалізованих видань з економіки за фаховим напрямком 08 – Економічні науки та
представлено в інформаційній базі Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (від
5-ти сторінок формату А4). Періодичність виходу наукового журналу - 12 разів на рік.
Науковому журналі «Приволжский научный вестник» (Російська Федерація),
входить до РИНЦ, не входить до Переліку ВАК РФ. Обсяг статті 10-25 стор., періодичність
виходу - 12 разів на рік, прийом статей - до 28 числа кожного місяця.
Науковому журналі «Новая экономика» (Беларусь), входит до переліку ВАК РБ.
Обсяг статті 10-16 стор., періодичність виходу - 2 рази на рік (квітень, жовтень).
Управление экономическими системами: электронный научный журнал (Російська
Федерація), який включено до Переліку ВАК РФ та до РИНЦ. Періодичність виходу наукового
журналу - 1 раз на місяць, існує можливість термінової публікації.
Статті можна подати одночасно з тезами. Детальна інформація на сайті: conf.at.ua
Координатор конференції:
кандидат екон. наук, Дробязко Світлана Ігорівна
моб. тел. +38 (068) 851-75-52
E-mail: conf.at.ua@gmail.com
Сайт конференції: conf.at.ua
__________________________________________________________________________________

ЛІТНІЙ ІНСТИТУТ УАРМБО-2013
«Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу та освіти:
досвід та проблеми взаємодії»
за підтримки Мережі Глобального договору ООН в Україні,
Центру «Розвиток Корпоративної соціальної відповідальності»,
компаній: «ДТЕК», «Ернст енд Янг», «Київстар», «Метінвест», «СКМ»
30 червня- 6 липня 2013 р.,
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси
У 2009 році Мережа Глобального договору ООН, компанія «СКМ» та Українська Асоціація
з розвитку менеджменту та бізнес-освіти створили ініціативну групу, яка розпочала
впровадження ідей і принципів КСВ у вищу освіту. За цей час розроблено програму дисципліни
"Корпоративна соціальна відповідальність" (КСВ) для освітньо-кваліфікаційного рівня
«Бакалавр» та сформовано комплект методичного забезпечення до викладання цієї дисципліни;
проведено два Літніх та Зимовий інститути з підготовки викладачів; низку круглих столів з
поширення програми і методики «КСВ»; Конкурс на кращу РНП дисципліни «КСВ»; здійснено
низку наукових досліджень з КСВ, результати яких оприлюднено під час роботи конференцій і
опубліковано у збірках наукових праць; включено до Державного класифікатора професій ДК

003:2010 (1) під шифром 1496 назви професії «Менеджери (управителі) із соціальної та
корпоративної відповідальності»,
професійні назви робіт «Експерт із соціальної
відповідальності бізнесу», «Соціальний аудитор»; взято участь у розробці проекту Концепції
Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу (СВБ) в Україні. У листопаді 2011 р.
презентовано та розповсюджено ділову гру «Етичні дилеми бізнесу». Всі ці заходи відбувались
за підтримки та безпосередньої участі координатора Мережі Глобального договору в Україні
та фахівців Центру «Розвиток Корпоративної соціальної відповідальності», компаній:
«ДТЕК», «Ернст енд Янг», «Київстар», «Метінвест», «Платинум Банк», «СКМ». Таким
чином, на сьогоднішній день у понад 60 ВНЗ України викладається дисципліна «Корпоративна
соціальна відповідальність».
Навчальна дисципліна «Корпоративна соціальна відповідальність» знайомить
майбутніх фахівців з загальними закономірностями взаємодії бізнесу і суспільства, з основами
їх використання в управлінні організаціями, формує базові знання з теорії і практики
корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) та сприяє набуттю відповідних професійних
компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки.
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України рекомендовано з 1 вересня 2010
р. введення цього академічного курсу у навчальні плани підготовки фахівців за напрямами
«Економіка та підприємництво», «Менеджмент та адміністрування».
Унікальні особливості програми Літнього інституту: багаторічний досвід тренерів в
управлінні змінами у ВНЗ, що спрямовані на практичну орієнтацію освіти на потреби ринку;
досвід тренерів у тренінгових та консалтингових проектах для бізнесу; участь координатора
мережі Глобального договору Представництва ООН в Україні, залучення практичних спеціалістів
зі сфери успішного бізнесу, пряме спілкування, особисті консультації, обмін досвідом та
взаємна підтримка.
Учасники отримають Свідоцтва про підвищення кваліфікації (за 72-годинною
програмою) та Сертифікати УАРМБО.
Керівник Літнього Інституту УАРМБО-2013: УШАКОВА НІНА МИКОЛАЇВНА, Почесний
Голова Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, професор, керівник
Робочої групи МОН України з розробки матеріалів навчальної дисципліни «Корпоративна
соціальна відповідальність» для підготовки фахівців з вищою освітою, керівник Робочої групи
Мережі Глобального договору ООН в Україні «Оцінка ефективності КСВ»,експерт з розвитку
педагогічної майстерності викладачів ВНЗ, організації навчального процесу, нормативної бази
та стандартів вищої освіти, науково-методичного забезпечення навчального процесу.
Тренери:
1. Данилюк Анна Віталіївна, Координатор мережі Глобального договору, Представництво
ООН в Україні, член Робочої групи МОНМС
2. Гриб Вікторія Олександрівна - менеджер з корпоративної соціальної відповідальності
компанії ДТЕК
3. Іванова Ірина Вячеславівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри подовженої професіональної
підготовки Інституту післядипломного навчання Національного авіаційного університету,
секретар Робочої групи МОНМС
4. Коваленко Віктор – керівник відділу з фінансових послуг компанії «Ернст енд Янг»
5. Михно Вікторія - Керівнику відділу звязків з громадськістю Platinum Bank
5. Пецко Тетяна - менеджер зі зв’язків з громадськістю компанії «Київстар»
6. Саприкіна Марина – голова правління Центру «Розвиток КСВ»
7. Супрун Наталія Анатоліївна, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник ДУ
"Інститут економіки та прогнозування" НАН України, член Робочої групи МОН
8. Солобай Юрій Володимирович- науковий співробітник Лабораторії экологічного виховання,
Інститут проблем виховання НАПНУ
9. Теленкова Наталія Вікторівна – голова комітету з питань корпоративної соціальної
відповідальності компанії «Ернст енд Янг»

10. Шаганенко Поліна - менеджер з корпоративної соціальної відповідальності компанії
«Метінвест»
11. Шевченко Валентина – спеціаліст з КСВ компанії «СКМ»
12. Яцюк Олексій Олександрович - менеджер з корпоративної соціальної відповідальності
компанії «Фармак»
Програма передбачає кейси та інтерактивні сесії за участі представників
компаній мережі Глобального договору ООН.
Місце проведення: м. Черкаси, вул. Немировича-Данченка, 16 Східноєвропейський
університет економіки і менеджменту.
Поселення учасників у готелі «Апельсин» за адресою: м.Черкаси, вул. Фрунзе, 145
Реєстраційний внесок складає 950 грн., який йде на покриття частини витрат
(реєстраційний внесок може бути внесений як організацією, так і самим учасником).
Витрати на проведення Літнього інституту несуть організатори заходу (72-годинна
навчальна програма; навчально-методичні, роздаткові та інформаційні матеріали; обід, кавабрейк у перервах між заняттями, проживання у двомісних номерах готелю*** зі сніданком. (у
10 хвилинах ходи від готелю знаходиться чудовий пляж - чудова можливість для утрішніх та
вечірніх водних процедур).
У вільний час буде запропоновано змістовну екскурсійну програму по мальовничий
Черкащині та реабілітаційні процедури у Центрі оздоровлення (за рахунок учасників).
Дорожні витрати - за рахунок учасників.
Кількість учасників обмежена. Для участі будуть зареєстровані 30 осіб, які першими
подадуть заявки і сплатять реєстраційний внесок . Заповнені Заявки на участь (додається)
прохання надсилати на електронну адресу uamdbe@krok.edu.ua до 23 червня 2013 р.
Заповнену заявку необхідно надіслати до УАРМБО на електронну адресу uamdbe@krok.edu.ua
і перерахувати реєстраційний внесок
до_23 червня 2013 року
Реєстрація учасника відбувається після сплати реєстраційного внеску.
Після реєстрації учасник отримає підтвердження
Внесок у розмірі 950 грн. перераховується:
Р/р 2600710285, код за ЄДРПОУ 32204444, МФО 300175,
ПуАТ «ФІДОБАНК»
Отримувач: Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес освіти
Призначення платежу: «Разовий внесок ПІБ (вказати повністю)
Телефони для довідок: 067 656 69 21, 050 819 818 3
__________________________________________________________________________________
І Всеукраїнська конференція молодих учених та студентів “Гармонізація законодавства
України з питань інтелектуальної власності щодо законодавства Європейського Союзу”
Державна служба інтелектуальної власності України 13-14 вересня 2013 року
проводить першу Всеукраїнську конференцію молодих учених та студентів “Гармонізація
законодавства України з питань інтелектуальної власності щодо законодавства
Європейського Союзу”.
До участі у конференції запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, здобувачі та
студенти, а також фахівці з питань інтелектуальної власності та науково-педагогічні працівники
вищих навчальних закладів.
__________________________________________________________________________________

Міністерство освіти і науки України
Бердянський державний педагогічний університет
Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти
Кафедра соціальної педагогіки
Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики Виконавчого комітету Бердянської
міської ради
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ»,
яка відбудеться 19-20 вересня 2013 року на базі
Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти
Бердянського державного педагогічного університету

1.
2.
3.
4.
5.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:
Проблема полікультурного освітнього простору у вітчизняній та зарубіжній науці.
Ґенеза і тенденції розвитку полікультурної освіти в Україні.
Професійна підготовка майбутніх педагогів до роботи у полікультурній громаді.
Реалізація ідей полікультурної освіти у навчанні дітей дошкільного та шкільного віку.
Полікультурний синтез як парадигма гуманітарної освіти.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Місце та програма проведення:
19 вересня – Бердянський державний педагогічний університет (м. Бердянськ,
вул. Горького, 19, їхати до автобусної зуп. Парк Шмідта).
9.00-10.00 – реєстрація учасників
10.00-12.00 – пленарне засідання
12.00-13.00 – кава-брейк
13.00-16.00 – робота в секціях
16.00-18.00 – культурна програма
20 вересня – підбиття підсумків, закриття конференції.
Для участі в конференції необхідно до 1 серпня 2013 року подати заявку за зразком (додаток 1),
статтю, копію квитанції про сплату організаційних внесків (у розмірі 100 грн. для часткового

покриття витрат, пов’язаних із підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційноорганізаційним забезпеченням, організацією культурної програми) та копію квитанції за
публікацію статті на е-mail kaf_sp@ukr.net. Поштовий переказ за організаційний внесок та
публікацію статті надсилати за адресою: 71112, Сизоненко Ірина Геннадіївна, вул. Карла
Маркса, буд 17, кв. 20, м. Бердянськ, Запорізька обл.
За матеріалами роботи конференції буде видаватися збірник матеріалів конференції,
вартість публікації в якому становить 15 гривень за сторінку (вимоги до публікації у додатку
2). За бажанням авторів матеріали доповідей будуть надруковані у фаховому виданні БДПУ
«Педагогічні науки», включеного до переліку наукових видань за дозволом ВАК України (Бюлетень
ВАКу. 1999. № 5. С. 30) (вимоги див. у додатку 3).
Редколегія залишає за собою право відбору та редагування статей.

Проїзд, харчування і проживання за рахунок учасників конференції або установ, у яких вони
працюють.
За підсумками участі в конференції учасники отримають сертифікат.
Координатори конференції:
Гуренко Ольга Іванівна, канд. пед. н., доцент кафедри соціальної педагогіки Бердянського
державного педагогічного університету.
Контактні особи з питань організації та проведення конференції:
Величко Ольга Миколаївна, асистент кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного
педагогічного університету (моб. тел. (066) 8196488, (098) 2381011),

Контактний телефон: (06153)3-67-01 – кафедра соціальної педагогіки БДПУ.

______________________________________________________________________

ВИСТАВКИ
______________________________________________________________________
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І
НАУКИ УКРАЇНИ
6-та Міжнародна спеціалізована виставка
"ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Спеціалізована експозиція "Hi - Tech Наука і Освіта"
15 - 17 жовтня 2013 року
Україна, Київ, виставковий центр "КиївЕкспоПлаза"
www.hi - techexpo.com

Структура
- VI Міжнародна спеціалізована виставка «ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ - 2013»
- семінари, круглі столи за участю авторитетних спеціалістів в галузі інновацій та науковотехнічного співробітництва з найбільш актуальних тем інноваційного розвитку.
Спеціалізовані експозиції:
- Hi-Tech Наука і Освіта
- Нанотехнології
- Лазерні технології
- Ракетно-космічні технології. Оборонний комплекс України
- Інноваційні проекти України
Учасники експозиції "Hi - Tech Наука і Освіта" :
Інститути Національної академії наук України і Центри
колективного користування приладами НАНУ.
Інститути галузевих і громадських академій наук України.
Провідні вищі навчальні заклади (ВНЗ).
Університети з дослідницьким статусом.
Наукові парки і технопарки.
Викладацькі і студентські колективи розробників інноваційних проектів.
Компанії, що забезпечують інформаційну і матеріально-технічну діяльність структур
Національних академій наук України, ВНЗ України.
Цільова аудиторія експозиції «Наука і освіта»:

- Українські та зарубіжні інвестиційні фонди, фінансово-кредитні інститути, венчурні компанії,
виробничі компанії, науково-технічні центри, бізнес-ангели та інкубатори.
- Компанії, зацікавлені в кваліфікованих фахівцях-випускниках ВНЗ.
Основні цілі і завдання експозиції "Наука і Освіта"
- Створення умов для комплексного забезпечення інформаційної та матеріальнотехнічної діяльності науково-дослідних і проектних структур Національних
академій наук України, провідних ВНЗ України.
- Акцентування уваги Держави на проблемах інноваційного розвитку науки і освіти в Україні,
і забезпечення всебічної та потужної підтримки держави для їх вирішення.
- Сприяння розвитку мережі дослідницьких університетів.
- Вирішення задач, пов'язаних з проблемами ефективного впровадження новітніх розробок.
- Комерціалізація прикладних науково-технічних
розробок для отримання максимального інноваційного
ефекту від їх впровадження, з користю для розробників, бізнесу, суспільства і Держави.
- Комплексне вирішення задач, пов’язаних з маркетингом і просуванням високотехнологічної
продукції і технологій.
- Розширення і зміцнення міжрегіональної та міжнародної ділової і наукової співпраці, в
першу чергу, з державами-учасницями СНД і країнами ЄС.
- Залучення фінансових і промислових інвесторів для реалізації перспективних
високотехнологічних проектів.
Вигоди і переваги участі в експозиції «Наука і Освіта»:
1. Можливість працевлаштувати студентів і випускників у провідні компанії
високотехнологічного, науково-технічного, лабораторного ринків, а також компанії 18
галузей економіки (харчова, аграрна, ювелірна, целюлозно-паперова, легка, будівельна,
машинобудівна, металургійна, ПЕК і нафтогазова, хімічна, фармацевтична, лабораторна,
ветеринарна, скляна, гірничо-видобувна, медицина та ін.).
2. Можливість ознайомити іноземних і вітчизняних інвесторів, потенційних покупців,
замовників з науковими розробками науково-дослідних структур і підрозділів НАНУ,
ВНЗ, а, отже, можливість здійснити комерціалізацію наукових розробок, подальше їх
фінансування. У Форумі беруть участь компанії, в т.ч. відомі світові бренди, які
зацікавлені в інвестуванні наукових розробок та підготовці висококваліфікованих кадрів.
Деякі з цих компаній вже зараз готові призначати спеціальні стипендії для кращих
студентів ВНЗ, працевлаштовувати їх у відділення і представництва своїх компаній в
Україні.
3. Можливість прямих контактів з представниками державних органів, громадських і
комерційних організацій, центрів інновацій та інших структур, що мають можливості
для просування Ваших інноваційних проектів, продукції і технологій.
4. Можливість підтримати свій імідж, як провідного вищого навчального закладу України.
5. Можливість представити свій університет, як дослідницький.
6. Можливість для студентів і науковців взяти участь в діловій програмі Форуму:
презентаціях, семінарах, круглих столах, які проводитимуться провідними вітчизняними
та зарубіжними фахівцями.
Розпорядник виставки: Експозиційний центр " НАУКА" НАН України
Керівник проекту: Шиманська Людмила Петрівна
Тел./факс: +380 44 234 83 87
Тел.: +380 44 239 64 43
e - mail: interan@nas.gov.ua
http://www.hi-techexpo.com

______________________________________________________________________
Інформаційні повідомлення щодо проведення наукових форумів знаходяться у
відділі науково-технічної інформації
(Н.І. Фречка) тел. 3-35-45

