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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ФРАГМЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА
ПРОБЛЕМИ»
м. Київ | 28 липня 2013 року
Конференція покликана забезпечити широкий обмін науковими здобутками,
концептами та поглядами щодо актуальних питань розвитку науки. Результати творчих
доробків авторів знаходять відображення в збірках (кожна збірка формується під
відповідну тематику конференції), що публікуються щомісяця та розсилаються як
авторам статей, так і в основні наукові та університетські бібліотеки та установи.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма проведення конференції: заочна.
Дедлайн на подачу тез доповідей: 27 липня 2013 року
Конференція проходитиме за наступними напрямками:
01 Фізико-математичні науки
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
06 Сільськогосподарські науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки
13 Педагогічні науки
14 Медичні науки
15 Фармацевтичні науки
16 Ветеринарні науки
17 Мистецтвознавство
18 Архітектура
19 Психологічні науки
20 Військові науки
21 Національна безпека
22 Соціологічні науки
23 Політичні науки
24 Фізичне виховання та спорт
25 Державне управління
26 Культурологія
27 Соціальні комунікації
Для участі в конференції необхідно пройти наступні кроки:
 відправити на електронну скриньку заходу (s-p@cnp.org.ua) тези доповіді надіслати
електронною поштою копію документу про сплату внеску за участь

 ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ УЧАСНИКА
Тези доповіді оформлюються відповідно до наступних вимог:
 шрифт – Times New Roman;
 кегль – 14;
 міжрядковий інтервал – 1,5;
 відступи від країв аркушу – 2 см;
 обсяг – до 6 сторінок.
Інформація щодо збірника та сертифіката конференції:
 збірник тез доповідей випускається в форматі А5 з глянцевою обкладинкою;
 збірник розсилається всім учасникам конференції, а також в наукові та університетські
бібліотеки та установи, повний список яких Ви можете знайти на нашому сайті;
Організаційний внесок за участь у конференції становить 100 грн.
Кожний учасник отримує сертифікат, що підтверджує участь в конференції. За додаткові
сертифікати співавторам необхідно додатково оплачувати 10 грн. за кожний.
Контактна інформація:
Web: www.cnp.org.ua
@: s-p@cnp.org.ua
тел.: +38 (095) 709 53 46
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Шановні колеги!
Щиро запрошуємо Вас взяти участь у наукових заходах на ІІ
півріччя 2013 р.:
ТИП ЗАХОДУ

НАЗВА

Публікація у
міжнародному
науковому
журналі
Torrance CA, USA

THE ADVANCED
SCIENCE JOURNAL
(інтегрований до
науковометричних баз
Index Copernicus,
Google Scholar,
бібліографічної бази
даних Ulrich’s Global
Serials Directory)

Наукова стаття
у фаховому
виданні
Хмельницький
Україна

Коллективна
монографія,
Дніпропетровськ
Україна

«НАУКА Й
ЕКОНОМІКА»

ІННОВАЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК
ЕКОНОМІКИ:
ПРОЦЕСИ ТА
ЯВИЩА

ВАРТІСТЬ

ДАТА
ПРОВЕДЕННЯ/ВИХОДУ

АДРЕСА ДЛЯ
ІНФОРМАЦІЇ

600 грн./
1-4 стор.,
є
додаткові
послуги

01 лютого
01 квітня
01 червня
01 червня
01 серпня
01 жовтня
01 грудня
01 грудня

для детальної
інформації
зверніться на

30 грн /
стор.

25 грн /
стор.

IV квартал, 2013

листопад, 2013

advancedscience2013
@gmail.com
для детальної
інформації
зверніться на
sciencebinmu2013@
gmail.com
для детальної
інформації
зверніться на
sciencebinmu2013@
gmail.com

Конференція,
Алчевськ
Україна

Конференція,
Дніпропетровськ
Україна

РИ Н КО В А
Е КО Н О М І КА:
Т ЕН Д ЕН Ц ІЇ І
ЗА КО Н О М ІРН О СТ І
Е КО Н О М І КА В
УМ О В АХ
СТ АЛ О ГО
РО ЗВ И ТК У:
КО Н Т Е КС Т
П І ДП РИ ЄМ СТВ ,
РЕ ГІО Н ІВ , К РА ЇН

130 грн

для детальної
інформації
зверніться на

30 жовтня01 листопада, 2013

conferencebinmu2013
@gmail.com

130 грн

для детальної
інформації
зверніться на

20-22 листопада, 2013

conferencebinmu2013
@gmail.com
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Шановні автори!
Наукова спільнота Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»
оголошує набір статей у колективну монографію
«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ:
ПРОЦЕСИ ТА ЯВИЩА»
м. Дніпропетровськ, 2013 рік
ТЕМАТИКА РОЗДІЛІВ:
1. Теоретичні засади інноваційного розвитк у економіки.
2. Методичні підходи до оцінки, прогнозу та управління інноваційним
розвитком економіки.
3. Інноваційний розвиток мікро-систем підприємств.
4. Інноваційни розвиток мезо-систем регіонів.
5. Інноваційний розвиток макро-систем країн.
Вимоги до оформлення параграфів монографії:
Параграф має бути написаний українською мовою.
Бажано дотримуватись наступної структури параграфу:
- постановка проблеми;
- аналіз останніх досліджень та публікцаій;
- постановка завдання;
- виклад основного матеріалу дослідження;
- висновки з проведеного дослідження;
- список літератури (не менше 8 джерел із обов’язковим посиланням на кожне у
тексті статті), що оформлений згідно стандартів (правила щодо оформлення
надсилаємо).

Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту. Формули мають бути
зроблені за допомогою редактора формул Equation. Поля – усі 2 см; шрифт Nimes New
Roman, 14; інтервал 1,5; абзацний відступ 1,25 (приклади оформлення наведено нижче).
До публікації приймаються матеріали параграфів обсягом від 10 сторінок.
Варстість однієї сторінки публікації – 25 грн. (включаючи пересилання
авторського екземпляра монографії).
На 1 поданий матеріал здійснюється розсилка 1 екзмепляру монографії.
Вартість додаткового екзмепляру монографії складає 80 грн.
У В А Г А!
Авторам необхідно до 15.11.2013 р.
надіслати на
E-mail: sciencebinmu2013@gmail.com
з поміткою у темі листа «Монографія»

Пакет документів в електронному вигляді:


електронний варіант матеріалів параграфу;



відомості про авторів окремим файлом: ПІП повністю, розділ колективної
монографії, поштова адреса, контактний телефон, електронна адреса, місце
роботи (навчання), посада, науковий ступінь, вчене звання;



сканована копія документа про сплату.

NB !
З метою збереження високого наукового рівня монографії Редакційна колегія
рекомедує:
1) авторам без наукового ступеня подавати матеріали у співавторстві із
кандидатом / доктором економічних наук;
2) авторам, що мають ступінь кандидата економічних наук, подавати
матеріали у співавторстві із доктором економічних наук.
КОНТАКТИ:
з питань розміщення матеріалів
Папіж Юлія Сергіївна
(тел. 0502807726)
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Запрошуємо вас взяти участь у Третій Міжнародній науково-технічній
конференції "Високопродуктивні обчислення" (HPC-UA'13)
Час проведення: 7-11 жовтня 2013 року.
Місце проведення: Національний технічний університет України "Київський
політехнічний інститут", Київ, Україна.
Тематика конференції:









Високопродуктивні обчислення у фізиці, астрономії, нанотехнологіях,
обчислювальній біології, математиці тощо.
Використання суперкомп'ютерів у промисловості.
Паралельне програмування, масштабовність паралельних алгоритмів.
Проектування кластерних архітектур.
Планувальники, керування обчислювальними ресурсами кластера.
Гібридні обчислення з використанням GPU.
Паралельні сховища даних.
GRID, Сloud, розподілені обчислення як сервіс.

Докладний перелік тематик конференції дивіться на сайті: http://hpc-ua.org/hpc-ua-13/calls/.
В рамках HPC-UA 2013 пройде індустріально-технологічна конференція HPC Day 2013,
на якій будуть представлені новинки апаратного та програмного забезпечення провідних
світових виробників.
Для підготовки наукових колективів до участі у європейській програмі Horizon 2020 буде
проведено спеціалізовану сесію, організовану ГО "Агенція європейських інновацій".
Важливі дати:




до 10 вересня 2013 року – прийом заявок на участь у конференції, прийом тез
доповідей або повних текстів для рецензування.
до 17 вересня 2013 року – повідомлення авторів доповідей щодо рішення
Програмного комітету.
до 1 жовтня 2013 року – оплата оргвнеску для авторів доповідей.

Більш детальну інформацію про проведення конференції дивіться на сайті: http://hpcua.org/hpc-ua-13/.
З повагою,
організаційний комітет
конференції "Високопродуктивні обчислення" (HPC-UA'13).
http://hpc-ua.org/hpc-ua-13/

Інформаційні повідомлення щодо проведення наукових форумів знаходяться у
відділі науково-технічної інформації
тел. 3-35-45

