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УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА
«АГРОПРОДОВОЛЬЧА» МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Екологічний факультет, кафедра екотрофології
«ЕКОТРОФОЛОГІЯ. ПРОГРЕС, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГІЧНО
БЕЗПЕЧНОГО ВИРОБНИЦТВА»
Інформаційне повідомлення
10 жовтня 2013 р. у Білоцерківському національному аграрному університеті
відбудеться
ІV Міжнародна науково-практична конференція «Екотрофологія. Прогрес, проблеми,
перспективи екологічно безпечного виробництва», присвячена 10-річчю кафедри
екотрофології. Організатори конференції запрошують до участі всіх зацікавлених.
Тематика конференції:
Екотрофологія як система гуманістичних знань;
Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів;
Органічне виробництво, сертифікація та екологічна стандартизація;
Екологізація агротехнологій та харчового виробництва;
Збереження біорізноманітності за різних систем агроменеджменту.
Для участі в конференції необхідно до 1 вересня 2013 року надіслати заявку на
участь у конференції, тези доповіді та копію квитанції про сплату оргвнеску на
електронну адресу tdyman@i.ua. Назви файлів мають відповідати прізвищу автора,
наприклад, для тез доповіді – orlova_tez, для заявки – orlova_reg.
Організаційний внесок для участі у конференції становить:
30 грн – публікація тез (електронна версія на сайті БНАУ) – редагування тексту, верстка;
100 грн – публікація тез, матеріали конференції, сертифікат учасника, харчування;
200 грн – публікація тез, матеріали конференції, сертифікат, харчування, проживання
в гуртожитку, екскурсія, святкова вечеря.
Кошти надсилати на картковий рахунок 6762 4683 0043 4002 Приватбанку для Димань
Т.М.
Вимоги до оформлення тез доповіді
Обсяг – 1 повна сторінка у форматі А4 через інтервал 1,0. Шрифт – Times New Roman
розміром 12. Поля: справа – 1 см, зліва – 2 см, зверху й знизу – 1 см.
Адреса: м. Біла Церва, пл. Соборна, 8/1, конференц-зал.
Телефон для довідок: 0679757346 Димань Тетяна Миколаївна
Проїзд: від залізничного вокзалу – маршрутне таксі №14 до зупинки “Університет”.
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Шановні науковці, молоді вчені, аспіранти, здобувачі, студенти!
Східноукраїнський інститут економіки та управління оголошує про започаткування
періодичних конференцій.
Запрошуемо Вас взяти участь у I Міжнародній науково-практичній конференції
«Актуальні питання економічних наук»,
яка відбудеться у м. Донецьк 28-29 червня 2013 року.

Останній строк подання матеріалів на конференцію – 28 червня (включно).
За результатами роботи конференцій матеріали тез доповідей будуть публікуватися в
мережі Інтернет, а також буде надруковано збірник тез доповідей, який кожен автор
отримає поштою після проведення чергової конференції.
Ознайомитись з електронною версією збірника можна буде на нашому сайті, у розділі
Архів збірників доповідей.
Детальна інформація про захід міститься на сайті.
З повагою,
Організаційний комітет конференції
Східноукраїнський інститут економіки та управління
Офіційна веб-сторінка: siee.donetsk.ua
Електронна пошта: office@siee.donetsk.ua
Контактний телефон: +38 095 314 96 69
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Новітні
досягнення біотехнології”, яка присвячена 80-річчю заснування Національного
авіаційного університету і відбудеться 24-25 жовтня 2013 р.
Тематика конференції
Фармацевтична біотехнологія
Промислова біотехнологія.
Молекулярна біотехнологія.
Екобіотехнологія та біоенергетика.
Біомоніторинг та збереження генетичної різноманітності.
Міжгалузеві комплексні дослідження.
Агробіотехнологія.
Міжнародний науково-практичний семінар
“Технічна біоенергетика та
ресурсозбереження”.
Теорія і методика викладання дисциплін біотехнологічного напрямку.
Адреса Оргкомітету
Україна, 03680, Київ-58, пр. Космонавта Комарова, 1, НАУ, Оргкомітет МНПК „Новітні
досягнення біотехнології”, корпус 5, к. 709.
Телефон: (044) 406-78-48
Тел/факс: (044) 406-78-87
Е-mail: bio@nau.edu.ua
Контрольні дати конференції
До 15 вересня 2013 р. просимо надіслати реєстраційну карту, тези доповідей, скановану
квитанцію про оплату внесків.
20-21 жовтня 2013 р. – реєстрація учасників конференції. 21 жовтня 2013 р. – пленарне
засідання з 1000 до 1200 та робота в секціях. 22 жовтня 2013 р. – продовження роботи в
секціях, закриття конференції.
Умови участі у конференції
Для організаційних витрат, пов'язаних із проведенням конференції необхідно сплатити
оргвнесок у розмірі 150 грн та 150 грн за публікацію тез однієї доповіді. Кожний учасник
може бути автором (співавтором) не більше 3-х доповідей. Заочна участь є безкоштовною.
Банківські реквізити для сплати внесків:
Одержувач коштів: Національний авіаційний університет, КОД ЄДРПОУ 01132330 в ГУ
ДКСУ у м. Києві Код банку отримувача 820019, реєстраційний рахунок:
31254272211579. Суб. рахунок 711-130.
Презентації сучасних технологій та обладнання

Організаціям та підприємствам, що бажають розташувати на конференції виставку
продукції або розмістити рекламу, можуть бути надані відповідні площі.
Проживання та харчування учасників
Проживання та харчування здійснюється за власний рахунок учасників. Готель «Сатурн»:
одномісний номер – 270 грн, двомісний – 440 грн, одне місце в блочному номері – 240 грн.
Готель «Оленка»: одномісний номер – 260 грн, двомісний – 420 грн. Оплата номерів у
готелі включає сніданок. Готель-гуртожиток НАУ: 100 грн – місце в двомісній кімнаті.
Гуртожиток НЕНЦ: 90-120 грн в 2,3,4-х місних кімнатах.
____________________________________________________________________________
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Научно-практической конференции с
международным участием «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ,
МЕДИЦИНЫ И ФАРМАКОЛОГИИ», которая состоится 26-27 сентября 2013 года на
территории жемчужины Присамарского региона Днепропетровской области –
санатория «Новомосковский».
Конференция будет работать по следующим направлениям:
Секция Биология и медицина:
Достижения современной биохимии в медицине;
Физиология человека и животных;
Биотехнологии и перспективы развития;
Инновационные технологии в преподавании медико-биологических дисциплин
Секция Экология:
Экологические проблемы индустриальных областей Украины;
Окружающая среда и здоровье населения: проблемы, задания, перспективы;
Секция Фармакология:
Изучение механизмов действия лекарственных средств;
Поиск оригинальных физиологически-активных веществ;
Безопасность лекарственных средств
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский
Важные даты:
Конечный срок приема заявок на участие– 23 июня 2013г
Конечный срок приема тезисов и статей– 23 июня 2013 г.
Конечный срок оплаты оргвзноса – 30 июня 2013 г.
Рассылка второго информационного листа и официальных приглашений на конференцию
на адреса участников – июль-август 2013 г.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в работе конференции необходимо до 1 июня 2013 года на электронный
адрес оргкомитета conf_dnepr_2013@mail.ru прислать:
заполненную регистрационную карту (заявку);
электронную версию тезисов и/или статьи;
сканированную копию квитанции об оплате организационного взноса с указанием Ф.И.О.
плательщика/-ов.
На электронный адрес тезисы и заявки направляются вложенными файлами. Файл с
заявкой/ами, с предоставленной обо всех авторах тезисов информацией, присылает
докладчик. Название файла с заявкой/ами должно соответствовать фамилии докладчика
латиницей. Образец названия файла – ivanova_zayavka. Название файла с тезисами или

статьей должно соответствовать фамилии докладчика латиницей. Образец названия
файла – ivanova_tezу или ivanova_statya. Файлы должны быть сохранены в формате rtf.
ВНИМАНИЕ! Материалы считаются принятыми, если оргкомитет прислал
подтверждение о получении электронных вариантов тезисов/статей и заявок на Ваш
электронный адрес.
ВНИМАНИЕ! Кроме тезисов планируется публикация статей в
специализированных научных журналах: биометрическом «Проблеми сучасної
біології та екології» и «Медичні перспективи», правила оформления статей для
которых, указаны на сайтах www.mbm-research.com и
http://www.dsma.dp.ua/?q=node/34
Информация об оплате статьи будет соответствовать требованиям выбранного
журнала и выслана на электронный адрес докладчика с подтверждением о ее принятии
журналом.
Материалы, присланные позднее 1 июня 2013 г., не будут включены в сборник
конференции.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Текст тезисов докладов размером до одной страницы должен быть набран в программе
Microsoft Word украинским, русским или английским языками. Название файла должно
соответствовать фамилии докладчика (очного участника) латиницей. Образец названия
файла – ivanova_tezy. Файл должен быть сохранен в формате rtf. Размер страницы – А4, все
поля – 2 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт, интервал одинарный.
Тезисы оформляются следующим образом:
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА (большими жирными буквами в центре).
Фамилия и инициалы автора/ов тезисов (жирными буквами в центре).
Информация об учебном/научном учреждении, которое представляет автор (авторы)
тезисов; указать название учреждения, кафедру или научный отдел, полный адрес
учреждения, e-mail автора/ов. (Эта информация указывается без абзацев, выравнивается по
левому краю)
Текст тезисов: Выравнивание текста по ширине страницы, отступ первого ряда абзаца – 1
см. Текст тезисов не должен содержать переносов, таблиц, рисунков и графиков, жирных букв
и текста. Латинские названия видов выделяются курсивом.
Список литературы в конце тезисов НЕ указывается. Ссылки на литературные источники,
необходимые для понимания тезисов, приводятся в круглых скобках (Автор, год
публикации) (например: Kos J., 2003)
Тезисы, выполненные на украинском или русском языках, должны содержать короткое
резюме на английском языке (summary), объемом не более 10 строк.
ОРГВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции необходимо оплатить организационный взнос. В сумму
оргвзноса участника входит: публикация одних тезисов, папка с материалами
конференции, сертификат участника, кофе-брейки. В случае, если участник не смог взять
участие в конференции, материалы конференции будут присланы почтой по адресу,
указанному в заявке в течение 3-4 недель после завершения конференции. Тезисы
публикуются только при условии оплаты организационного взноса до 30 июня 2013
года.
Оплата проезда, проживания и питания осуществляется за счет учреждения,
направляющего в командировку или за собственный счет участников.
По случаю открытия конференции 27 сентября 2013 г. планируется проведение дружеской
встречи участников, оплата за которую будет указана во втором информационном письме.
____________________________________________________________________________

Шановні колеги!
Київський економічний науковий центр запрошує Вас взяти участь у Міжнародній
науково-практичній конференції «Світові тенденції та перспективи розвитку
фінансової системи», яка відбудеться у м. Києві 28-29 червня 2013 року.
Останній строк подання матеріалів на конференцію – до 28 червня.
Форма участі: дистанційна.
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Обсяг тез доповіді: не більше 5 сторінок.
Вартість участі у конференції становить 85 гривень (включає публікацію й пересилання
збірника тез поштою).
Збірник тез конференції обов'язково буде надісланий усім учасникам конференції на
поштову адресу, протягом десяти днів після проведення конференції.
Детальна інформація про захід міститься у додатку до цього листа або на сайті Київського
економічного наукового центру.
З повагою,
Організаційний комітет
Київський економічний науковий центр
Адреса для кореспонденції: 04108, м. Київ, а/с 62
Web: kyiveconomiccenter.org.ua
E-mail: contact@kyiveconomiccenter.org.ua
Tel.: +38 (099) 414 86 36

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

