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КОНФЕРЕНЦІЇ
_____________________________________________________________________________
Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція
«АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ І
ТЕХНІКИ»
(15-17 червня 2013 року)
НАПРЯМИ ТА СЕКЦІЇ:
Суспільні науки
Природничі науки
Технічні науки
УЧАСНИКИ: студенти, аспіранти, магістранти, здобувачі; докторанти, ін. наукові діячі,
представники підприємств тощо.
РОБОЧА МОВА: російська, українська, англійська, білоруська, казахська.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: м. Донецьк (Україна).
ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦІЇ: конференція проводиться дистанційно з виданням
друкованої збірки матеріалів конференції і публікацією матеріалів на сайті asconf.com
ТЕРМІНИ:
- подання матеріалів – до 16 червня 2013 року (включно);
- отримання повідомлення про прийняття/неприйняття матеріалів – 1 робоча доба;
- розсилка друкованих збірок – 14 робочих днів з моменту закінчення конференції.
ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ (3 файли + текст анотації в листі) :
- заявка про участь (у форматі .doc .docx);
- стаття, що відповідає тематиці секції (у форматі .doc .docx);
- квитанція/чек про оплату (у форматі . jpg або .png).
ТЕМА ЛИСТА: 15.06_Ваше прізвище_Початок назви статті
Бланки та приклади у підрозділі «Умови участі»
ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ :
для громадян України : Стаття з 3 стор. – 45 грн., 4 стор. – 60 грн., 5 стор. – 70 грн., кожна
наступна сторінка +10 грн.
Доставка збірки (оплачується додатково) – 15 грн.
Сертифікат учасника (за бажанням) – 30 грн.
для громадян РФ: Стаття з 3 стор. – 180 руб., 4 стор. – 240 руб., 5 стор. – 280 руб., кожна
наступна сторінка + 40 руб.
Доставка збірки (оплачується додатково) – 160 руб.
Сертифікат учасника (за бажанням) – 120 руб.
для громадян інших країн: Стаття з 3 стор. – 5$, 4 стор. – 7$, 5 стор. – 9$, кожна наступна
сторінка +1$.
Доставка збірки (оплачується додатково) – 5$.
Сертифікат учасника (за бажанням) – 4$.
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http://asconf.com/irpc.php?lang=ukr
Офіційний сайт: http://www.asconf.com/
E-mail: info@asconf.com , spravka@asconf.com
_____________________________________________________________________________
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО
ОБЛИКА НАУКИ»
(г. Донецк, 15 июня 2013)
Научно-информационный центр «Знание» проводит ежемесячные заочные конференции
по разным направлениям. Для того, чтобы принять участие в очередной конференции,
Ваша статья должна соответствовать стандартным требованиям.
Требования к работе состоят в следующем:
Языки конференции: английский, русский и украинский
Заголовок статьи:
(а) Ваше фамилия и инициалы: Times New Roman, 12, междустрочный интервал– 1,5,
жирный, выравнивание по центру;
(б) Ваш статус: студент, аспирант, кандидат, доктор, и название учебного или научноисследовательского заведения: Times New Roman, 12, междустрочный интервал– 1,5,
курсив, выравнивание по центру;
(в) Название Вашей статьи: Times New Roman, 12, междустрочный интервал– 1,5, все
заглавные, выравнивание по центру;
Требования в тексту
(а) шрифт – Times New Roman;
(б) кегль – 12;
(в) междустрочный интервал– 1,5;
(г) отступ слева и справа – 2 см;
(д) отступ снизу и сверху – 2 см;
(е) выравнивание – по ширине
(ж) объем – до 5 страниц.
Список литературы: слово «Литература» Times New Roman, 12, жирный, выравнивание
по центру.
В статьях, размещаемых в специализированных изданиях, должен быть оформлен в
однообразной манере по установленной схеме. Перед формированием списка литературы,
просим ознакомиться с требованиями и примерами его формирования (согласно ГОСТ
7.1:2006 "Система стандартов с информации, библиотечного и издательского дела.
Библиографическая запись. Библиографическая опись. Общие требования и правила
составления ".)
Конференция будет проходить по следующим направлениям:
01 Физико-математические науки;
02 Химические науки;
03 Биологические науки;
04 Геологические науки;
05 Технические науки;
06 Сельскохозяйственные науки;
07 Исторические науки;
08 Экономические науки;
09 Философские науки;
10 Филологические науки;
11 Географические науки;
12 Юридические науки;
13 Педагогические науки;
3

14 Медицинские науки;
15 Фармацевтические науки;
16 Ветеринарные науки;
17 Искусствоведение;
18 Архитектура;
19 Психологические науки;
20 Военные науки;
21 Национальная безопасность;
22 Социологические науки;
23 Политические науки;
24 Физическое воспитание и спорт;
25 Государственное управление.
26 Культурология
27 Социальные коммуникации
Если Ваша статья отвечает заданным требованиям, и Вы оплатили взнос за участие и
размещение материалов, то она будет опубликована. Если Вы не отформатировали свою
статью, то оргкомитет свяжется с Вами, и после исправления погрешностей статья будет
послана в печать.
После написания и оформления Вашей статьи, а также оплаты участия в очередной
заочной конференции, вы получите по завершению оной сборник тезисов докладов
(формат – А4, обложка – глянец, с индексом УДК и ББК) по почте. Также, сборник с
Вашим докладом получат избранные научные и университетские библиотеки и
учреждения. Кроме сборника, Вы можете получить сертификат, подтверждающий
участие в конференции, предварительно оплатив 10 грн. за каждый сертификат.
Для того, чтобы получить сборник и сертификат, Вам необходимо следовать алгоритму:
- отправить на электронную почту мероприятия (events@nic-znanie.org.ua) тезисы
доклада;
- отправить по электронной почте копию документа об уплате взноса за участие;
- заполнить заявку участника.
ДЕДЛАЙН отправки материалов – 14 ИЮНЯ.
А. Отправляем тезисы доклада
Тезисы доклада должны быть в формате .doc, docx. , а название начинаться с Вашей
фамилии и инициалов. Например, Vyshegradskyi_O_P_Leif_Ericson
Б. Подтверждаем уплату взноса за участие
Чтобы заполучить копию документа об уплате взноса нужно его оплатить, а квитанцию
отсканировать.
Организационный взнос для участников конференции с Украины составляет 100 грн (без
учета комиссии). Не забудьте, что в эту стоимость не входит оплата сертификата
(сертификатов).
Для участников из стран СНГ организационный взнос составляет 30 дол.
(і) Организационный взнос участниками из Украины оплачивается по следующим
реквизитам:
А) Реквизиты для оплаты публикации через отделение Приватбанка:
Номер карты 6762 4620 5358 7413
Получатель - Помозов Сергей Викторович
Б) Реквизиты для оплаты публикации в других украинских банках:
Получатель: ПАО КБ «Приватбанк»
Номер счета: 29244825509100
ИНН: 3346418155
МФО: 305299
ЄДРПОУ: 14360570
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Назначение платежа: Пополнение СКР № 6762 4620 5358 7413 Помозова Сергея
Викторовича
(іі) Организационный взнос для участников из стран СНГ
Участников из СНГ просим пользоваться системами Вестерн Юнион, Юнистрим, Моней
грам, Золотая корона, Контакт, Мигом. Оплату необходимо осуществлять на имя
Помозова Сергея Викторовича, Украина.
Организационный взнос (учитывая пересылку материалов) составляет 30 долл. Все
участники из стран СНГ получают сертификат.
_____________________________________________________________________________
Уважаемые коллеги
Приглашаем администраторов, менеджеров, специалистов и исследователей из
университетов, научно-исследовательских институтов, бизнес компаний, государственных
и общественных структур на Вторую ежегодную Международную конференцию и
нетворкинг "Технологический трансфер и инновации 2013" / 2nd annual Cross Industry
Technology Transfer and Innovation Conference and Networking 2013 (TTI-2013)
Мероприятие состоится в течение 29-30 октября 2013 года, в Праге, Чешская Республика
и включает 2 дня конференции, включая день Партнеринга/Брокериджа (30 Октября).
Язык конференции - Английский.
Для получения Проспекта в pdf и Регистрационной формы, просим написать запрос с
контактными телефонами на tti@pradec.eu и копию на info@questreach.com
_____________________________________________________________________________
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ
Шановні викладачі, аспіранти, студенти!
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»,
студентське наукове товариство історичного факультету
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Інформують Вас, що з 29-30 червня 2013 р. проводиться XІІ Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи розвитку науки на
початку третього тисячоліття у країнах СНД».
Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на web-сторінці за адресою:
http://conferences.neasmo.org.ua/
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька, білоруська,
грузинська, вірменська, азербайджанська, казахська, узбецька, таджицька, киргизька,
молдавська, туркменська.
Останній термін подання статей – 29 червня 2013 р. (включно).
Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику складає:
Оргвнесок – 80 грн. (в оргнесок входить оплата за розміщення на сайті, верстака макету,
редагування текстів). Об’єм статті – не більше 7 сторінок. Скачати збірник можна буде через
тиждень після закінчення роботи конференції за адресою http://conferences.neasmo.org.ua/
.Кошти перераховуються на рахунок:
Р/р: 26002273854001
ПАТ КБ «Надра» ЦЕНТР
МФО 380764
Одержувач: МГО «Незалежна асоціація молоді».
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 26426765.
Призначення платежу: благодійний внесок на проведення конференції П.І.П. автора статті.
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Або на картку Приват банку 5457 0829 1319 9290 (одержувач - Бобровнік Юрій Вікторович)
та відправити SMS підтвердження про оплату на моб. 097 923 16 58 у повідомленні вказати
прізвище учасника конференції.
До участі у конференції приймаються статті обсягом від 5 до 7 сторінок набраних у
редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Times New
Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм. Матеріали на конференцію
приймаються електронною поштою за адресою: neasmo@gmail.соm (тема повідомлення: 30-31
червня 2013 р. (уразі якщо Ваш поштовик викидає помилку не відправлення відправляйте на
адресу neasmo@ukr.net )) або на СD-дисках (дискети не приймаються ) із додаванням
друкованих матеріалів + відскановану копію або ксерокс квитанції про сплату оргвнеску. У разі
відправки коштів оргвнеску на картку Приватбанку ксерокопію квитанції не надсилається
(достатньо відправити SMS вказавши прізвище автора доповіді).
Увага! У разі відправки статті та квитанції про оплату оргвнеску електронною поштою,
надсилати друковані матеріали Укрпоштою не потрібно!
Увага! Після того, як ми отримали від Вас статтю, Ви обов’язково маєте отримати
повідомлення-відповідь: «Вашу статтю отримано та зараховано». Якщо така відповідь не
надійшла через день після надсилання, тоді обов’язково зателефонуйте оргкомітету і
повідомте про ситуацію.
Адреса оргкомітету:
08401, Київська обл. м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 32, гурт. 1, кім. 108.
Координатор – Бобровнік Юрій Вікторович
Контактні телефони: (097) 923 16 58, (093) 335 78 86.
УВАГА! Роботи з малюнками та таблицями приймаються лише у тому разі, якщо вони подані у
форматі JPEG окремим файлом.
РОБОТИ ОБ’ЄМОМ менше 3 сторінок НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!
ТЕКСТИ, НАБРАНІ МІЖРЯДКОВИМ ІНТЕРВАЛОМ 1,0 НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!
З результатами та форматом проведення попередніх конференцій можна ознайомитися за
адресою http://conferences.neasmo.org.ua/
__________________________________________________________________________________
Научный журнал "Аспект" приглашает Вас принять участие в
Международной научно-практической конференции
«Современная педагогика и психология: методология, теория и практика»,
которая состоится 5-7 июня 2013 года
(подробнее здесь: http://asconf.com/ppc.php?lang=rus
а также в Международной научно-практической конференции
«Анализ и оценка основных тенденций развития современной науки и
техники»
которая состоится 15-17 июня 2013 года.
(подробнее здесь: http://asconf.com/irpc.php?lang=rus
Официальный сайт: http://www.asconf.com/
E-mail: info@asconf.com , spravka@asconf.com
_____________________________________________________________________________
Шановні освітяни, звертаємо Вашу увагу на корисні публікації з питань вищої освіти,
підготовлені Виконавчим агентством ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і
культури. Сподіваємось вони стануть Вам у нагоді. Запрошуємо поширити інформацію
серед Ваших колег.
Публікації представлено англійською та російською мовами. Всі публікації
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publications_en.php
_____________________________________________________________________________
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Національна академія аграрних наук
Тернопільська державна с/г дослідна станція ІКСГП
Рада молодих вчених
Тернопільський національний економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет
Білоруський державний економічний університет
Казахський агротехнічний університет
ім. С.Сейфулліна

ІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція молодих вчених
“ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ АПК
І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА”
Інформаційний лист
18–19 вересня 2013 року
м. Тернопіль
І. Дата і місце проведення:
Конференція розпочнеться 19 вересня 2013 р. о 1000 год. в конференц-залі Тернопільської
державної сільськогосподарської дослідної станції ІКСГП НААН за адресою: м. Тернопіль,
вул. Тролейбусна, 12.
ІІ. На конференцію запрошуються:
науковці науково-дослідних установ, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти,
докторанти, слухачі бакалаврату і магістратури, представники органів державного і
місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств АПК, комерційних фірм,
фінансових та інших установ, чия діяльність має відношення до тематики конференції,
віком до 35 років (для докторів наук – до 40 років).
ІІІ. Робочі секції конференції:
1. Рослинництво і землеробство:
 актуальні питання агрохімії і ґрунтознавства;
 сучасні інтенсивні технології в рослинництві та екологізація виробництва;
 проблеми розвитку селекції і насінництва;
 прогресивні системи виробництва кормів;
2. Тваринництво:
 технології виробництва продуктів тваринництва;
 генетика, розведення і селекція с/г тварин;
 проблеми утримання і годівлі с/г тварин;
 екологічний моніторинг якості кормів і продукції тваринного походження;
3. Ветеринарна медицина:
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 ветеринарна гігієна і санітарія;
 ветеринарно-санітарна експертиза продукції тваринництва;
 біотехнологія відтворення с/г тварин;
4. Аграрна економіка:
 інституційне та організаційне забезпечення АПК;
 аграрний менеджмент і маркетинг;
 інноваційно-інвестиційний розвиток галузей АПК;
 екологічні проблеми аграрного виробництва;
 удосконалення обліку і аудиту в АПВ.
ІV. Робочі мови конференції:
Українська, російська, англійська.
V. Обладнання:
Мультимедійний проектор.
VІ. Умови участі в конференції та публікації тез:
1. Не пізніше 1 вересня 2013 року надіслати на адресу оргкомітету в електронному вигляді
такі матеріали:
а) заявку на участь в конференції;
б) тези доповідей;
в) квитанцію про перерахування коштів.
2. Примітки:
а) Організаційний внесок складає:
 очна участь – 120 грн. (для усчасників з України) та 25 USD (для закордонних
учасників) – включає участь у заходах конференції, друк збірника;
 заочна участь – 80 грн. (для учасників з України) та 15 USD (для закордонних
учасників) – включає друк збірника та його розсилку.
Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно 40 грн., 8 USD.
б) Оргвнесок оплатити грошовим переказом у відділеннях поштового зв’язку на ім’я
Кривохижа Євген Михайлович, до запитання, м. Тернопіль – 27, Україна, 46027
в) До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей учасників. Якщо
особа, яка надіслала тези, оплатила оргвнесок, але не бере участі у роботі конференції, їй
буде надіслано збірник тез доповідей;
VIІ. Вимоги щодо оформлення матеріалів, які надсилаються до оргкомітету:
1. Учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася.
2. Тези доповіді надсилаються на електронну пошту. Файли 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 – прізвище та ім’я 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).
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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 встано-вленим вимогам, розглядатися не будуть.
VIІІ. Транспортне сполучення:
Проїзд від залізничного вокзалу: маршрутне таксі № 27, тролейбус № 11 – до зупинки
“Міський військкомат”.
Проїзд від автовокзалу: маршрутне таксі № 5 – до зупинки “Авторинок “Мотор”.
ІX. План роботи конференції:
18 вересня:
Заїзд іногородніх учасників, поселення у готелі міста.
19 вересня:
900 -1000 – реєстрація учасників
1000 -1010 –відкриття конференції
1010 -1200 – пленарне засідання
1200 -1245 – обідня перерва
1245 -1430 – секційні засідання
1430 -1500 – підведення підсумків конференції, прийняття резолюції
1500 – екскурсійна програма
X. Адреса і телефони оргкомітету:
Поштова адреса: Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП
НААН, вул. Тролейбусна, 12,
м. Тернопіль, 46027
Технічний секретар:
Кривохижа Євген Михайлович
тел. (097) 322–35–53
Контактні особи оргкомітету:
Сидорук Борис Орестович
тел. (097) 839–00–66
Сава Андрій Петрович
тел. (067) 130–24–61
(050) 529–01–10
факс (0352) 43–61–44
е-mail: rmv_tiapv@ukr.net
web: http://conftiapv.at.ua
______________________________________________________________________________
Шановні науковці!
Інститут наукового прогнозування, Кримський інститут економіки та
господарського права, кафедра суспільно-політичних наук Вінницького
національного технічного університету, кафедра економічної теорії Львівської
комерційної академії, Поволзький інститут державної служби, Асоціація
„Аналітикум”, ТОВ „ТК Меганом” інформують Вас, що з 18 по 20 липня 2013 року
проводиться Дев’ята Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Питання сучасної науки і освіти». Планується робота за напрямками (див. на звороті).
Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на Web-сторінці за адресою:
http://www.intkonf.org
За результатами конференції будуть видані збірки тез доповідей.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Термін подання тез - до 17 липня 2013 року.
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Вартість публікації у збірнику для учасників з України складає:
3 сторінки формату А4 – 90 грн., 4 стор. – 95 грн., 5 стор. – 105 грн., 6 стор. – 115
грн. і т. д. (10 грн. за кожну наступну сторінку).
Оплата за видання збірників надсилається: 1) або на р/р 26007000380104 у ПАТ
„Універсал Банк”, м. Київ, МФО 322001, ЗКПО 2766510047, одержувач ФОП
Савченко Вікторія Анатоліївна. Призначення платежу: оргвнесок. Без ПДВ.
2) або через систему WebMoney на гаманець U350405251466.
До друку приймаються тези доповідей обсягом від 3 сторінок набраних в редакторі
WORD у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Time New Roman
Cyr 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм. Використання таблиць і
формул має бути мінімальним. Формат таблиць лише книжковий. Сторінки не
нумеруються. Посилання на літературне джерело подаються в тексті у квадратних
дужках, відповідно до номера в списку літератури.
Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою. На e -mail:
intkonf@gmail.com необхідно надіслати:
1.Текст тез. (обов’язково вказати секцію і підсекцію у правому верхньому куті доповіді)
2. Відомості про авторів, окремим файлом (ПІБ, телефон, e-mail, місце роботи або
навчання, посада, вчене звання, наукова ступінь, якщо є). Адреса та адресат для
надсилання збірника тез.
3. Відскановану копію документа про сплату оргвнеску.
Файли мають назву: Тези Петренко, Дані Петренко, Чек Петренко.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Секція, підсекція
Науковий ступінь і ПІБ автора (жирним)
Науковий заклад
Назва тез (великими літерами, жирним)
Текст тез
Література:
1.
2.
e-mail:
На одну наукову працю надсилається 1(один) примірник збірника на адресу, яку було
вказано в реєстраційній формі. Для отримання додаткових збірників необхідно сплатити
їх вартість у розмірі 18 гривень за кожний додатковий примірник, про що потрібно
вказати у квитанції, що надсилається. Прохання додаткові примірники замовляти
завчасно. ЗБІРНИКИ МАТЕРІАЛІВ НАДСИЛАЮТЬСЯ, НА ВКАЗАНУ АДРЕСУ, ЧЕРЕЗ
ДВА ТИЖНІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ.
Адреса оргкомітету:
Оргкомітет МНПІК «Питання сучасної науки і освіти»
ТОВ „ТК Меганом”
02192, м.Київ – 192, а/с 82.
Контактні телефони: 044-549-00-76; 067- 737-15-61
E-mail: intkonf@gmail.com
УВАГА! РОБОТИ З МАЛЮНКАМИ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!
ТЕКСТИ НАБРАНІ МІЖРЯДКОВИМ ІНТЕРВАЛОМ 1,0 НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!
_____________________________________________________________________________
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Міністерство освіти і науки України
Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
Черкаська обласна державна адміністрація
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Корсунь-Шевченківська районна державна адміністрація
Осередок Наукового товариства Шевченка в Черкасах
Шановні панове!
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції „Україна і
всесвіт Івана Нечуя-Левицького”, присвяченій 175-річчю з дня народження видатного
письменника-класика.
Конференція відбудеться 26-27 вересня 2013 року в Черкаському національному
університеті імені Богдана Хмельницького. Планується поїздка учасників конференції на
батьківщину І.С. Нечуя-Левицького – в селище Стеблів Корсунь-Шевченківського району.
Проблематика конференції – найширша, у т. ч. осмислення проблем про роль і
значення І.С. Нечуя-Левицького в контексті української національної культури й
духовності; у світовому літературному й культурно-духовному контексті, глибше
осмислення й переосмислення його творів і творчості; компаративний погляд на
спадщину письменника-класика тощо.
Планується видрук збірника праць учасників конференції. Вартість однієї сторінки
– 20 гривень. Статті докторів наук друкуються безплатно.
Заявки на участь у конференції подавати до 15 серпня 2013 року за адресою: 18031,
м. Черкаси-31, бульвар Т. Шевченка, 81, Черкаський національний університет
ім. Б.Хмельницького, кафедра української літератури і компаративістики. Поліщуку В.Т.
Контактний телефон – (0472) 35 – 53 – 95
Організаційний внесок – 75 грн
Проживання і харчування учасників за власний кошт (місце харчування й поселення
надається).
Оформлення статей має відповідати таким вимогам:
формат аркуша паперу А 4; орієнтація – книжкова; береги – 2 см.; шрифт Times New
Roman Cyr; висота шрифту: основний текст – 12, анотації – 11, література – 10;
інтервал – одинарний; абзац – 10 мм.
- На початку статті обов’язково вказувати УДК.
- Ініціали та прізвище автора статті та назва друкуються жирними літерами у такому
порядку:
- Ініціали та прізвище розташовуються праворуч, назва статті - через інтервал по центру
сторінки.
- Текст статті друкується через інтервал після назви.
У тексті статті мають бути такі рубрики (їх назви жирним шрифтом друкуються на
початку відповідного абзацу):
Постановка проблеми
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Мета статті
Виклад основного матеріалу
Висновки
- Таблиці повинні бути шириною, не більшою 10, 6 см. Таблиця та її номер
розташовується праворуч (друкується жирним шрифтом), а її заголовок - по центру
(жирним шрифтом);
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- Посилання на джерела в тексті даються у квадратних дужках. Перша цифра вказує номер
за переліком посилань, що даються згідно порядку їх появи в тексті. Номер посилання на
одне й те саме джерело дублюється. Після коми – друга цифра, яка відповідає номеру
сторінки. Літеру «с.» не писати. Лапки закриваються після посилання.
Перелік посилань має назву «Література» і наводиться в кінці статті через один інтервал
після статті (Література). Увага! Список літератури подавати також латинським
шрифтом (транслітерація)
Наявність списку використаної літератури до статті обов’язкова. Дуже бажано посилатися
на найновіші джерела.
Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно з установленими
вимогами.
- Чітко розмежувати вживання знаків "тире" (–) та "дефіс" (-).
- Між ініціалом і прізвищем використовувати нерозривний пробіл (для цього треба
одночасно натиснути Shift і клавішу пробілу).
- У разі відступу від зазначених вимог рукописи не приймаються до розгляду.
- До рукопису додаються 2 рецензії фахівців (доктора чи кандидата наук – внутрішня
і зовнішня). Рукописи підлягають додатковому редакційному рецензуванню.
Прорецензована стаття може бути повернута авторові на доопрацювання і прийнята до
розгляду з метою використання статті в наступному номері журналу.
- Стаття повинна містити анотацію з прізвищем та ім’ям автора, назвою
дослідження, а також ключові слова: українською мовою – перед статтею,
російською та англійською – після статті. Обсяг анотації – половина сторінки.
Ключових слів – від 10 до 15.
_____________________________________________________________________________
Міністерство охорони здоров’я України
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
МОЗ України»
5-та
науково-практична
конференція з міжнародною участю
“Науково-технічний прогрес і
оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів
(27-28 вересня 2013 року)
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ !
Оргкомітет 5-ої науково-практичної конференції з міжнародною участю “Науковотехнічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських
препаратів” має честь запросити Вас взяти участь у її роботі. Ми будемо раді вітати Вас у
конгрес-центрі медуніверситету, розташованому у мальовничому куточку нашого краю.
Там створені всі умови для ефективного проведення пленарних і секційних засідань,
круглих столів, виставок.
Мета конференції – узагальнити результати досліджень із створення, виробництва та
випробування лікарських препаратів, виробів медичного призначення, біологічно
активних добавок та лікувальної косметики.
З найкращими побажаннями - оргкомітет.
НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:




Дизайн наукових досліджень в фармації
Інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки
лікарських засобів
Оптимізація лікарського обслуговування амбулаторних і стаціонарних хворих
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Фармацевтичне правознавство
Оптимізація фармацевтичного аналізу лікарських препаратів
Оптимізація технологічних процесів пошуку і створення лікарських засобів (синтез
біологічно активних сполук)
Фармакологічні дослідження біологічно активних речовин
Наукова організація виробництва і підвищення продуктивності праці
Оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів (технологія і
стандартизація лікарських, косметичних, гомеопатичних лікарських засобів)
Створення біологічно активних добавок і виробів медичного призначення
Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських засобів
Оптимізація фармакоекономічних досліджень
Ветеринарна фармація
ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

усна доповідь
стендова доповідь
вільний слухач
ФОРМА ПУБЛІКАЦІЇ:
Матеріали конференції будуть надруковані у вигляді тез доповідей (вимоги
додаються).
ВИМОГИ ДО ТЕЗ
1. До друку приймаються тези доповідей, написані державною мовою, підписаних
авторами. Матеріали повинні мати рекомендацію до друку з підписом керівника
установи
2. Обсяг публікації – одна або дві повних сторінки, набраних у текстовому
редакторі Microsoft Word 97-2007 на папері з форматом А4 і полями: верхнє і нижнє
– 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см. Параметри форматування: розмір шрифта – 14
пт, відстань між рядками – півтора інтервали, без переносів.

3. Структура тез така: назва роботи великими літерами, ініціали і прізвища авторів, повна
назва установи, E-mail, текст.
4. При підготовці тез обов’язковими є такі елементи: у вступі коротко викласти
постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи
практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти
основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
вказати висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Надсилати необхідно 2 примірники тез, електронний варіант на CD-R диску, збережений у
форматі ".rtf". Копію квитанції про оплату.
Анкета учасника - обов’язкова.
Вартість публікації від 50 грн. за 1 сторінку.
Оплату переказувати на розрахунковий рахунок:
Одержувач платежу: ДВНЗ "Тернопільський державний
медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Код 02010830
Банківські реквізити:
р/р 31252273210444 в ГУДКСУ в
Тернопільській обл., МФО 838012
з поміткою!!! оплата за публікацію на конференцію “Науково-технічний прогрес і
оптимізація”.
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Анкету учасника, два примірники тез, квитанції про сплату вартості публікації до 10
липня 2013 року надішліть, будь-ласка, на адресу оргкомітету або на
E-maіl: grochovuy.tern@mail.ru
Оплата проживання і харчування учасників конференції здійснюються через
перерахунок або за готівку.
Орієнтовна вартість витрат:
проживання в готелі від 130 грн/1 добу за 1 місце;
триразового харчування – від 75 грн/1 добу.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ:
Місце проведення конференції: конгрес-центр Тернопільського державного
медичного університету імені І.Я. Горбачевського, який знаходиться за адресою:
навчально-оздоровчий комплекс “Червона калина”, смт. Дружба, Теребовлянський
район, Тернопільська область.
Доїзд учасників конференції здійснюватиметься від
адміністративного корпусу (м. Тернопіль, майдан Волі. 1).
Офіційна мова конференції: українська.
Регламент доповідей:
 усна доповідь – до 10 хв.;
 презентація стенда – до 5 хв.;
 виступ в обговоренні – до 5 хв.
Оргкомітет
забезпечує:
мультимедійним
проектором,
(кодоскопом), відеомагнітофоном, слайдпроектором.

графопроектором

За побажанням учасників оргкомітет надішле відповідні рахунок, договір і акт
виконаних робіт за сплату зазначених коштів.
Для забезпечення Вам успішної участі в роботі конференції просимо обов’язково за 1
місяць до її початку підтвердити свою участь, за 2 тижні до початку – вказати дату і час
приїзду для організації зустрічі.
Інформацію потрібно надіслати ПОШТОЮ на адресу: Науковий відділ (форуми),
Медичний університет, Майдан Волі, 1, м. Тернопіль 46001
Тел./факс (0352) 52-04-79 – науковий відділ (форуми), тел. (0352) 52-72-22 – кафедра
управління та економіки фармації
Інформацію можна надіслати електронною поштою:
e-mail: grochovuy.tern@mail.ru
___________________________________________________________________
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
МОЗ України»
V Науково-практична конференція
“Інноваційні технології в стоматології”
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(20 вересня 2013 року)
Тернопіль
ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ
Запрошуємо Вас взяти участь у V науково-практичній конференції “Інноваційні
технології в стоматології”, яка відбудеться 20 вересня 2013 року на базі конгрес-центру
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ
України».
Мета конференції – ознайомити з особливостями застосування сучасних методів
лікування та профілактики стоматологічних захворювань.
З повагою - організаційний комітет
НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Фундаментальні механізми лікування захворювань твердих тканин зубів та
пародонта сучасними методиками.
2. Клінічна оцінка стоматологічного статусу у дітей із соматичною патологією.
3. Сучасні методи діагностики анатомо-функціональних порушень при плануванні
ортопедичного лікування
4. Обґрунтування застосування нових хірургічних методик у комплексному лікуванні
стоматологічних захворювань
ФОРМА ПУБЛІКАЦІЇ:
Матеріали конференції будуть надруковані у вигляді тез доповідей (вимоги додаються).
ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:




усна доповідь
стендова доповідь
вільний слухач

ВИМОГИ ДО ТЕЗ
1. До друку приймаються тези доповідей, написані державною мовою, підписаних
авторами. Матеріали повинні мати рекомендацію до друку з підписом керівника установи
2. Обсяг публікації – одна або дві повних сторінки, набраних у текстовому редакторі
Microsoft Word 97-2007 на папері з форматом А4 і полями: верхнє і нижнє – 2 см, ліве –
2,5 см, праве – 1 см. Параметри форматування: розмір шрифта – 14 пт, відстань між
рядками – півтора інтервали, без переносів.
3. Структура тез така: УДК, назва роботи великими літерами, ініціали і прізвища авторів,
повна назва установи, E-mail, текст.
4. При підготовці тез обов’язковими є такі елементи: у вступі коротко викласти
постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи
практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти
основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
вказати висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Надсилати необхідно 2 примірники тез, електронний варіант на CD-R диску, збережений у
форматі ".rtf". Копію квитанції про оплату, авторську довідку.
Анкета учасника - обов’язкова.
Вартість публікації від 45 грн. за 1 сторінку. Остаточний розрахунок буде проведено після
верстки збірника матеріалів конференції.
Кошти за публікацію просимо надсилати на рахунок:
Одержувач – ДВНЗ "Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"
Код 02010830
Банківські реквізити:
р/р 31252273210444 в ГУДКСУ в
Тернопільській обл., МФО 838012
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!!! з поміткою оплати за публікацію на конференцію: „Інноваційні технології в
стоматології”
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ:
Місце проведення конференції: конгрес-центр ДВНЗ «Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", який знаходиться за
адресою: навчально-оздоровчий комплекс “Червона калина”, смт. Дружба,
Теребовлянський район, Тернопільська область.
Доїзд учасників конференції здійснюватиметься від адміністративного корпусу (м.
Тернопіль, майдан Волі. 1).
Офіційна мова конференції: українська.
Регламент доповідей:
 усна доповідь – до 15 хв.;
 презентація стенда – до 5 хв.;
 виступ в обговоренні – до 5 хв.
Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, графопроектором (кодоскопом),
відеомагнітофоном, слайдпроектором.
Оргвнесок: 100 грн.
Оплата оргвнеску, проживання і харчування учасників конференції здійснюються
через перерахунок або за готівку. Оплата можлива під час реєстрації.
Вартість проживання від 126 грн. за 1 місце, триразового харчування – від 75-80 грн. за
добу.
За побажанням учасників, оргкомітет надішле відповідні рахунок, договір і акт
виконаних робіт за сплату зазначених коштів.
Для забезпечення Вам успішної участі в роботі конференції просимо обов’язково за 1
місяць до її початку підтвердити свою участь, за 2 тижні до початку – вказати дату
і час приїзду для організації зустрічі.
Інформацію потрібно надіслати ПОШТОЮ на адресу:
(Наук.-практ. к-ція
“Іннов. техн. в стомат.”)
Науковий відділ
Медичний університет, Майдан Волі, 1
м. Тернопіль 46001
Контактні телефони:
Тел./факс (0352) 52-04-79 – науковий відділ Наталія Максимів.
Інформацію можна продублювати електронною поштою:
vonf_tdmu@ukr.net
Тел. (0352) 43-49-55( з 15 до 18 год) – декан стоматологічного факультету, проф.
Ярослав Петрович Нагірний.
e-mail: tdmustomat@mail.ru
P.S. У всіх повідомленнях не забудьте вказати прізвище і назву конференції. В
електронному повідомленні в графі „Тема” обов’язково впишіть латинськими літерами
„KONFERENTSIA”.
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Обов’язково!!! Анкету учасника, оформлені згідно з вимогами два примірники тез, CDR диск з електронним варіантом тез, копію квитанції про сплату вартості публікації
до 10.09.2013 року надішліть, будь-ласка, на адресу оргкомітету.
_____________________________________________________________________________
Міністерство освіти та науки України
Міністерство охорони здоров’я України
Асоціація акушерів-гінекологів України
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації
ЗАПРОШЕННЯ
Всеукраїнська науково-практична конференція
“ВНУТРІШНЯ ПАТОЛОГІЯ ВАКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ”
12 – 13 вересня 2013 року
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Маємо честь запросити Вас взяти участь в роботі науково-практичної
конференції “Внутрішня патологія в акушерстві та гінекології ”, яка відбудеться 1213 вересня 2013 р.
Конференція внесена в «Реєстр з’їздів, симпозіумів та науково-практичних
конференцій на 2013 рік, затверджений МОН України».
Ми будемо раді вітати Вас у конгрес-центрі медичного університету,
спеціально створеному для проведення наукових форумів, у лісовій зоні поблизу
Тернополя.
Конгрес-центр забезпечений усім необхідним для проведення наукових засідань,
творчих зустрічей і дозвілля.
У час, відведений для відпочинку, Ви зможете ознайомитись з відомими
духовними, історичними та природними куточками Тернопілля.
Наукова програма конференції :


Акушерсько-гінекологічна патологія
ревматичних захворюваннях.



Акушерсько-гінекологічна патологія при захворюваннях шлунково-кишкового
тракту, нирок та системи крові.



Патологія вагітності, пологів та післяпологового періоду при ендокринних
захворюваннях та порушеннях обміну речовин.



Патологія вагітності, пологів та післяпологового періоду при нервових та
психічних захворюваннях.



Імунологічні аспекти акушерської та гінекологічної патології.

при

серцево-судинних,

легеневих

та

12.09.13р. - пленарні, секційні засідання конференції.
13.09.13р. – пленарне засідання, прийняття резолюції, екскурсії в замки та духовні
центри Тернопілля.
З найкращими побажаннями, оргкомітет
Форми участі у конференції:
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 Доповідь у засіданнях;
 стендова доповідь;
 участь у засіданні;
 лише публікація.
Форми публікації:
 статті у журналі «Вісник наукових досліджень», затвердженому ВАК України
тези у збірнику матеріалів конференції
Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.
Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором.
Оплата проживання і харчування здійснюється за готівку.
При підготовці СТАТТІ просимо дотримуватися таких вимог:
Структура статті
1. У заголовку статті зазначають № УДК, ініціали та прізвища авторів, назву статті,
назва установи з якої виходить робота українською та англійською мовою.
2. На окремій сторінці повинен бути надрукований реферат (резюме) обсягом 2025 рядків українською, російською та англійською мовами.
3. Ключові слова українською, російською та англійською мовами.
4. Текст статті: вступ, матеріали та методи, результати дослідження та їх
обговорення, висновки, перспективи подальших досліджень, список літератури,
оформлений за вимогами держстандатру.
5. До друку приймаються статті українською мовою обсягом 5-6 сторінок (28-30
рядків на сторінці, розмір шрифту – 12; інтервал – 2,0; поля – 2,0 см). Текст
роботи друкувати на паперовому носії формату А4 у 2 примірниках.
6. У тексті статті при посиланні на публікацію необхідно вказати номер у порядку
згадування (а не за алфавітом).
7. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії, таблиці) надсилати у 2-х
примірниках. Розміри фотографій – 13х18, 9х12, 6х9 см. На звороті кожної
ілюстрації потрібно вказати номер, прізвища авторів і відмітки “верх”, “низ”.
8. Матеріал також обов’язково подається в електронному варіанті на СD-R диску
за стандартом IBM в редакторі Word версії 6,0 і вище, присилати статті по Email: olesya.kom@mail.ru, vonf_tdmu@ukr.net
9. До статті додається список літератури, надрукований на окремому аркуші через
2 інтервали. Джерела друкують у порядку посилання на них у тексті, незалежно
від мови оригіналу.
10. Редакція залишає за собою право виправляти термінологічні та стилістичні
помилки, усувати зайві ілюстрації, скорочувати текст.
11. Статті оформлені без дотримання наведених правил не реєструються.
12. Вартість публікації СТАТТІ в журналі “Вісник наукових досліджень” у розмірі
60 грн. за сторінку. Журнал визнаний ВАК України як фахове видання.
13. Поштою на адресу оргкомітету: майдан Волі, 1, м. Тернопіль “Науковий відділ
(форуми)” висилати статті, що повинні супроводжуватись відношенням
установи, в якій вона написана, з рекомендаціями до друку, висновком
експертної комісії, підписами наукового керівника, або керівника установи, які
завірені печаткою. Під текстом обов’язкові підписи всіх авторів з зазначенням,
що дана робота раніше не подавалась до друку в інші видавництва.
Копію статті надсилати на E-mail: olesya.kom@mail.ru, vonf_tdmu@ukr.net
14. Обов’язково вказати електронну пошту для зворотнього листування.
15. Статті за матеріалами конференції будуть видані в №4, 2013, журналу “Вісник
наукових досліджень”, затвердженого ВАК України.
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При підготовці ТЕЗ матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:
1. До друку приймаються тези доповідей, написаних державною мовою і підписаних
авторами.
2. Обсяг публікації – 1-3 сторінки, на одній стороні аркуша форматом А4, шрифтом
14 пт через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці) (загалом до 1800 знаків з
пробілами на сторінці).
3. Структура тез: УДК, назва роботи великими літерами, прізвище та ініціали авторів,
повна назва установи, текст.
4. При підготовці тез коротко викласти постановку проблеми та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики
дослідження; викласти основний матеріал, вказати висновки і перспективи.
5. Надсилати необхідно:
– 2 друковані примірники тез;
– електронний варіант на CD-диску, збережений у форматі "*.doc" або "*.rtf";
– копію про оплату;
– авторську довідку.
Вартість публікації ТЕЗ у збірнику - 45 грн. за сторінку.
Тези конференції будуть опубліковані у збірнику.
Оплату за ПУБЛІКАЦІЮ просимо надсилати на рахунок:
ДВНЗ "Тернопільськийдержавний
медичнийуніверситет
ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України"
Код 02010830
Банківськіреквізити:
р/р 31252273210444 в ГУДКСУ в
Тернопільській обл., МФО 838012
!!! При оплаті вказувати: за публікацію тез (статей) на конференцію
“Внутрішня патологія в акушерстві та гінекології” (12-13. 09.2013)
Друковані матеріали публікації в 2-ох екземплярах, разом з реєстраційною
картою, СD-диском і квитанцією про оплату слід надсилати за адресою
оргкомітету до 01 вересня 2013 року. Відповідальний за публікацію статей
конференції “Внутрішня патологія в акушерстві та гінекології ” (12-13.
09.2013) доц. Стельмах Олена Євгенівна (050-106-59-75).
Просимо за 1 міс. до початку конференції підтвердити свою участь у форумі,
за 2 тижні до початку – вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.
Обов’язковою умовою участі в конференції є оплата організаційного внеску у
розмірі 200 грн(у т.ч. з ПДВ).
Оплату ОРГВНЕСКУ за участь у к-ції переказувати на рахунок:
ДВНЗ "Тернопільськийдержавниймедичнийуніверситет
ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України"
Код 02010830
Банківськіреквізити:
р/р 31258277220445 в ГУДКСУ в
Тернопільській обл., МФО 838012
!!! При оплаті вказувати: оргвнесок за участь у к-ції
“Внутрішня патологія в акушерстві та гінекології ” (12-13. 09.2013).
Адреса оргкомітету:
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,
«Науковий відділ (форуми)»
на к-цію: “Внутр. пат. в акуш. та гінекології ” (12-13.09.13).
майдан Волі, 1 м. Тернопіль, 46001.
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Контактні телефони:
Тел.: (050) 377-43-17– зав. кафедри акушерства і гінекології №2, проф., доктор мед.
наук Геряк Світлана Миколаївна.
E-mail: geryak_svitlana@rambler.ru
Тел.: (050) 978-31-35 - зав. кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги,
проф., доктор мед. наук – Швед Микола Іванович
Тел./факс: (0352) 52-04-79 – науковий відділ (форуми) - інспектор відділу Наталія
Максимів;
E-mail: vonf_tdmu@ukr.net
Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua→ Конгрес-центр → науковіфоруми → (план
конференцій 2013 року-- ЗАПРОШЕННЯ).

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