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VIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «БІОРІЗНОМАНІТТЯ І РОЛЬ
ТВАРИН В ЕКОСИСТЕМІ» ZOOCENOSIS-2013
21-24 жовтня 2013 р. на базі Дніпропетровського національного університету ім. Олеся
Гончара відбудеться VІІ Міжнародна наукова конференція «Біорізноманіття і роль тварин
в екосистемі». Конференція проводиться в заочній формі.
Планується робота таких секцій
1. Біорізноманіття і функціональна роль тварин у водних екосистемах.
2. Біорізноманіття і функціональна роль безхребетних тварин у наземних екосистемах.
3. Біорізноманіття і функціональна роль хребетних тварин у наземних екосистемах.
4. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища.
Тематика конференції
1. Біорізноманіття як функціональна основа організації екосистем.
2. Функціональна структура зооценозу в різних екосистемах та її зміна в умовах
трансформації.
3. Популяційна структура видів у природних і трансформованих екосистемах.
4. Морфофізіологічні зміни в процесі адаптації тварин до умов антропогенно
трансформованих екосистем.
5. Основні напрямки адаптації живих організмів до трансформації екосистем на різних
рівнях організації (генетичному, фізіолого-біохімічному, організмовому, популяційному,
екосистемному).
6. Функціональна роль тваринного населення у збереженні та формуванні первинної та
вторинної біологічної продуктивності спільнот.
7. Роль тваринного населення в геологічному і біологічному кругообігу речовин.
8. Функціональна роль зооценозу і окремих його елементів у процесах ґрунтоутворення.
9. Функціональне значення тварин у процесах самоочищення водних і наземних
екосистем в умовах посиленого техногенного впливу.
10. Роль тваринного населення у створенні механізмів гомеостазу та посилення
екологічної стійкості екосистем в умовах техногенезу.
11. Роль живих організмів у формуванні біотичних зв'язків.
12. Значення заповідних територій у збереженні генофонду найважливіших
функціональних груп зооценозу.
13. Математичне моделювання біорізноманіття і структури екосистем.
14. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища.
Адреса оргкомітету
Кафедра зоології та екології, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся
Гончара, пр. Гагаріна, 72, 49010, Дніпропетровськ, Україна
Вчений секретар конференції - канд. біол. наук, доц. Бригадиренко Віктор Васильович.
Тел.: +38 050 93 90 788. E-mail: brigad@ua.fm
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ЗЕМЛЯ В ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
Страна: Великобритания
Город: Лондон
Дедлайн: 21.08.13

Дата начала: 22.08.2013
Дата окончания: 22.08.2013
Область наук: Науки о Земле;
Тип конференции: Международные; Заочные;
Адрес:
65045, Украина, г. Одесса, Александровский пр-т 5, оф.13
E-mail Оргкомитета:
office@gisap.eu
Организаторы:
Международная Академия Наук и Высшего Образования (Великобритания);
Всеукраинский Академический Союз (Украина); Международный торговопромышленный союз (Великобритания); Американский международный коммерческий
арбитражный суд (США); Центр научной инициативы имени Хайдеггера (Германия);
Ассоциация исследований вопросов естествознания (Испания); Открытое философское
общество экзистенциальной психологии (Франция); Институт проблем
жизнедеятельности общества (Израиль); Институт экономического анализа Маршалла
(США); Департамент венчурных технологий Корпорации «R?relse» (Швеция).
Телефон / Факс:
+38 (048) 737 46 20, 737 46 10,+38 (095) 728 91 98
C 22 по 28 августа состоится второй этап первенства по научной аналитике, а также
LXII Международная научно-практическая конференция "Земля в пространственновременной системе координат".
Мероприятие посвящено наукам о земле и космосе.
Последний день подачи заявки и научной работы - 21 августа 2013 г.
Мероприятия (первенства по научной аналитике и научные конференции) проходят в
интерактивно-дистанционном режиме. Организационная и юридическая реализация
мероприятий осуществляется по месту функционирования Международной академии наук
и высшего образования - в городе Лондон (Великобритания).
Форма проведения первенства / конференции
Заочно-интерактивная. Данная форма проведения первенства / конференции не требует
личного присутствия участника на мероприятии. С целью ознакомления участников
первенства / конференции, а также других заинтересованных лиц с научными работами,
представленными на мероприятии, статьи и краткая информация об авторах будут
представлены на сайте http://gisap.eu/.
По итогам первенства/конференции публикуются сборники материалов мероприятия – в
зависимости от количества соответствующих материалов: по отраслям, сводные (по
смежным наукам), общие сборники с тематической градацией. Общие данные в сборнике
публикуются на английском языке, данные автора и научные работы печатаются в
сборнике без предварительной вычитки корректора, на одном из языков публикации.
Сборникам присваиваются Международные стандартные номера (ISBN).
Средствами почтовой связи участникам первенства/конференции отправляются сборники
материалов, сертификаты, индивидуальные дипломы и призы.
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ІІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ
ВНЕДРЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ”
Страна: Украина
Город: пгт. Варва
Дедлайн: 16.08.13
Дата начала: 16.08.2013

Дата окончания: 17.08.2013
Область наук: Сельскохозяйственные;
Тип конференции: Всероссийские; Всеукраинские; Международные;
Адрес:
Конференц-зал, (Черниговская обл., пгт. Варва, ул. Шевченко, 38а)
E-mail Оргкомитета:
conference@agrievent.com.ua
Организаторы:
AgriEvent, UCAB
Компания «Дружба-Нова» совместно с ассоциацией «Украинский клуб аграрного
бизнеса» и агентством «AgriEvent» приглашают Вас принять участие в ІІІ
Международной конференции «Системный подход при внедрении информационных
и ресурсосберегающих технологий в растениеводстве», которая состоится 16-17
августа 2013 годана базе компании «Дружба-Нова».
В конференции будут принимать участие спикеры из США, Канады, Аргентины, стран ЕС
и Украины.
ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
- оптимизация агротехнологического процесса в условиях меняющегося климата и
повышенных экономических и экологических рисков хозяйствования;
- сенсор технологии и современный агрономический сервис;
- вертикальная интеграция систем точного земледелия на примере компании «ДружбаНова»;
- совершенствование управления водой, азотом и углеродом для повышения
эффективности растениеводства.
В работе конференции ожидается участие более 300 представителей агрохолдингов и
фермеров, производителей сельхозтехники и средств защиты растений, банков, научноисследовательских учреждений, компаний-дистрибьюторов из 12 стран мира и
представителей профильных СМИ.
Организаторы: СООО «Дружба-Нова», Ассоциация «Украинский клуб аграрного
бизнеса»
Партнеры: Агентство «AgriEvent»
ISPA, Университет МакГилл (Канада)
При поддержке: Министерства аграрной политики и продовольствия Украины
Черниговской, Сумской и Полтавской областных государственных администраций
Дата: 16-17 августа 2013 года
Место: Конференц-зал, (Черниговская обл., пгт. Варва, ул. Шевченко, 38а)
Рабочие языки: Английский/Украинский-Русский (синхронный перевод)
Новости мероприятия или Агро новости УКАБ.
По вопросам сотрудничества или участия в конференции обращайтесь, пожалуйста, к
организаторам по телефонам: +38 044 2722328, +38 044 272 16 11 или по эл. почте
conference@agrievent.com.ua.
Веб-сайт: http://www.agrievent.com.ua/ru/stranitsa...
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XXXI МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЛИЧНОСТЬ, СЕМЬЯ И ОБЩЕСТВО: ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И
ПСИХОЛОГИИ»

(Россия, г. Новосибирск, 21 августа 2013 г.)
Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать всех авторов публикаций, проявивших интерес к
рассматриваемым вопросам: научных работников и преподавателей вузов, специалистов в
области педагогики и психологии, аспирантов и соискателей.
Цель Конференции – публикация результатов научных исследований ученых,
аспирантов, докторантов и практикующих специалистов в области педагогики и
психологии, обмен научными результатами и исследовательским опытом.
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
1.
Педагогика
2. Психология
1.1. Здоровьесберегающая деятельность
2.1. Гендерная психология.
в системе образования: теория и
практика.
1.2. Инклюзивное образование:
2.2. История психологии.
актуальные вопросы отечественной
теории и практики.
1.3. Инновационные процессы в
2.3. Клиническая психология.
образовании.
1.4. Информационные технологии в
2.4. Общая психология и психология
образовании.
личности.
1.5. Общая педагогика, история
2.5. Педагогическая и коррекционная
педагогики и образования.
психология.
1.6. Педагогика высшей
2.6. Перинатальная психология.
профессиональной школы.
1.7. Педагогическая психология.
2.7. Подготовка и переподготовка
специалистов в области
психологии.
1.8. Педагогическое мастерство и
2.8. Политическая психология.
профессиональное саморазвитие
педагога: проблемы и перспективы
развития.
1.9. Профессиональная компетентность:
2.9. Психологическое
проблемы, поиски, решения.
консультирование.
1.10. Семейная педагогика и домашнее
2.10. Психология развития и акмеология.
воспитание.
1.11. Современные технологии в
2.11. Психология семьи.
педагогической науке.
1.12. Теория и методика
2.12. Психология телесности.
дополнительного образования.
1.13. Технологии социально-культурной
2.13. Психология труда, инженерная
деятельности.
психология и эргономика.
1.14. Толерантность: история и
2.14. Психология управления и
современность.
организационная психология.
2.15. Социальная психология.
2.16. Юридическая психология.
По результатам работы Конференции планируется издание сборника статей
(включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в
Российской книжной палате). Издание сборника материалов Конференции и рассылка
авторам планируется до 5 сентября 2013 года (через 15 дней после окончания
конференции).

Все статьи принявшие участие в конференции проходят обязательное
рецензирование квалифицированными специалистами. Материалы статей публикуются не
только в сборнике материалов конференции, но и на сайте http://sibac.info, на котором с
31.08. по 05.09. будет происходить работа заочной конференции и обсуждение
присланных работ.
Кроме того, статьи принятые к публикации публикуются на сайте http://elibrary.ru, в
результате чего Ваша статья будет проиндексирована в системе Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ), что позволит Вам отслеживать цитируемость Ваших
работ в научных изданиях. Для этого Вам необходимо будет зарегистрироваться на
сайте http://elibrary.ru.
I. Необходимые документы для публикации статьи в сборнике
Для публикации в сборнике необходимо на адрес Оргкомитета (pedkonf@sibac.info)
отправить:
 текст статьи (название файла: № секции_фамилия первого автора_статья;
например: 4_Иванов_статья);
 заявку на публикацию статьи (пример названия файла: 4_Иванов_заявка);
 Отсканированный подписанный Лицензионный договор (пример названия
файла: 4_Иванов_договор). Договор предоставляет НП «СибАК» право размещения
сборники в системе РИНЦ.
 отсканированную квитанцию об оплате публикации (пример названия файла:
4.7_Иванов_квитанция). Обратите внимание, что реквизиты для оплаты статьи
высылаются участнику конференции только после принятия статьи к публикации.
II. Контрольные даты
- прием заявок, текстов статей
до 21.08.2013
- оплата и предоставление отсканированной квитанции в до 23.08.2013
оргкомитет
- извещение о принятии статьи к публикации, либо В течение 2-х дней после
извещение о необходимости доработать статью
получения материалов
- включение статьи в сборник трудов конференции
после получения квитанции об
оплате
- публикация принятой статьи на сайте Конференции
31.08.2013
- начало работы заочной Конференции
31.08.2013
05.09.2013
- окончание работы заочной Конференции
- рассылка сборника
05.09.2013
Требования к оформлению статьи
1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 и не более 15 страниц
текста.
2. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft
Word для Windows. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры
текстового редактора: формат страницы: А4 (210x297 мм), поля по 2 см; шрифт Times
New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине;
абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. Используемые в статье изображения
должны быть формата: jpg, gif, bmp, изображения, выполненные в MS Word, не
принимаются. Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены
названиями или подрисуночными подписями.
3. Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными буквами,
выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт
жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. автора статьи полностью;
на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – ученое звание,
ученая степень, название вуза, город или должность, место работы, город (сокращения
не допускаются); на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) –

E-mail для контактов. Если авторов статьи несколько, то информация повторяется
для каждого автора.
4. Оформление заголовка, ФИО и должности на английском языке: информация
из п. III.3. информационного письма повторяется на английском языке.
5. Аннотация на русском и английском языке: не более 600 знаков (считая с
пробелами) для аннотации на каждом языке. (если у Вас нет возможности подготовить
аннотацию и ключевые слова на английском языке, то Вы можете воспользоваться
помощью нашего переводчика,, сделав соответствующую пометку в заявке.
6. Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) отделяются друг
от друга точкой запятой.
7. Через 1 строку – текст статьи.
8. Через 1 строку - надпись «Список литературы». После нее приводится список
литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии
с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (пример оформления). Ссылки в тексте на соответствующий
источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 277].
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
Стоимость публикации, сертификата участника, дополнительного сборника и
доставки сборника:
Стоимость публикации 1 страницы – 220 руб. Стоимость перевода аннотации и
ключевых слов 300р. Стоимость дополнительного сборника 350 руб./шт. Стоимость
сертификата участника 100 руб./шт. На одну опубликованную статью бесплатно
высылается один экземпляр сборника, в котором опубликована данная статья, независимо
от числа соавторов. Стоимость доставки по Российской Федерации включена в стоимость
публикации. Стоимость доставки сборников в страны СНГ – 200 руб. за 1 сборник,
дальнее зарубежье 350 р./шт.
Контакты
630075, г. Новосибирск, Залесского 5/1, оф. 605. тел. 8 (383) 2-913-800; 8-913-915-38-00
Ответственный за издание сборника трудов конференции – Дмитриева Елизавета
Викторовна - pedkonf@sibac.info
_____________________________________________________________________________
Міністерство аграрної політики та
продовольства України
Міністерство освіти і науки України
ДРУГА МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції –
основні засади її конкурентоспроможності»

в рамках міжнародних спеціалізованих виставок
«Inprodmash & Upakovka 2013»

11 вересня 2013 року
Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі Другої міжнародної спеціалізованої науково-практичної
конференції «Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції

– основні засади її конкурентоздатності», яка відбудеться в 11 ВЕРЕСНЯ 2013 р. в рамках
виставок харчової промисловості «Inprodmash & Upakovka 2013»
Місце проведення конференції:
Міжнародний виставковий центр, павільйон
№ 3, 2 поверх, конференц-зал №14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМКАМИ:
Стан та шляхи ресурсо- й енергозаощадження на підприємствах харчової промисловості.
Інноваційні та ресурсоощадні технології харчових продуктів.
Використання нетрадиційної сировини в технологіях харчових продуктів.
Інноваційні технології пакування харчових продуктів.
Енергоощадні та ресурсозберігаючі технології виготовлення тари та упаковки.
Інноваційні складові створення пакувального обладнання.
Енергоменеджмент на підприємствах харчової промисловості.
Шляхи підвищення ефективності виробничої логістики на підприємствах харчової
промисловості.

Порядок роботи конференції
11 вересня 2013 року
1000- 1100 – реєстрація учасників конференції;
1100- 1300 – робота конференції,
1300- 1330 – кава-брейк;
1330- 1600 – робота конференції;
1600- 1700 – відвідування виставки «Inprodmash & Upakovka 2013»
Кінцевий термін приймання заявок, матеріалів доповідей - 26 серпня 2013 року.
Матеріали конференції будуть друкуватись в авторській редакції.
Адреса оргкомітету: 01601, м. Київ, вул. Володимирська 68, Національний університет
харчових технологій. Тел./факс: (044) 287-60-00, тел.: (044) 287-97-77 або е-mail:
akutina@nuft.edu.ua.
__________________________________________________________________________________________________

АВТОМАТИКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
Страна: Украина
Город: Миколаїв
Дедлайн: 28.08.13
Дата начала: 20.11.2013
Дата окончания: 21.11.2013
Область наук: Технические;
Тип конференции: Всеукраинские; Научно-практические;
E-mail Оргкомитета:
conference@nuos.edu.ua
Организаторы:
Інститут автоматики і електротехніки (ІАЕ) НУК Севастопольський націо-нальний
технічний університет Одеська національна морська академія Одеський національній
морський університет Jangsu University of Science and Technology (China) Західнопоморський техніч-ний університет (Польща)
УМОВИ УЧАСТІ
A 1. Реєстрація на сайті конференції НУК (conference.nuos.edu.ua) у розділі: реєстрація
2. Заповнення реєстраційної анкети
3. Підтвердження верифікації (якщо співробітнкик НУК, данний етап пропускається)
4. Завантаження тез доповідей у систему

5. Оплата участі (платіжна система НУК або за допомогою платіжного доручення)
6. Отримання повідомлення про успішну реєстрацію
* - Повна інформація на сайті конференції
Веб-сайт: http://conference.nuos.edu.ua/catalog/co...
_____________________________________________________________________________
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО
ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ
«ЮРИСПРУДЕНЦІЯ» № 6/1
Оголошується набір наукових статей до № 6/1
фахового наукового журналу «Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету. Серія
«Юриспруденція».
Набір триває включно до 23 серпня 2013 р.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного
університету. Серія «Юриспруденція» включено до
Переліку наукових фахових видань України
відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки
України № 463 від 25 квітня 2013 р. (додаток № 5).
РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

1. Теорія та історія держави і права; філософія

права;
2. Конституційне та муніципальне право;
3. Адміністративне, фінансове, податкове право;
4. Цивільне та господарське право і процес;
5. Трудове право; право соціального забезпечення;
6. Земельне, аграрне, екологічне, природоресурсне право;
7. Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право;
8. Кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність;
9. Міжнародне право та порівняльне правознавство.
ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих
праць і вимог МОН України.
 Статті подаються однією з трьох мов: українською, російською, англійською.
Загальний обсяг статті – 6-12 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал –
1,5.
 На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, номер рубрики, дані
про автора (ПІБ, посада, місце роботи) та назву статті.
 Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в
порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід
дотримуватися вимог МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. –
№ 5. – С. 26–30) та державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з
інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний
опис. Загальні вимоги та правила складання».

 У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати
порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел
(позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). Список використаної
літератури оформлюється під назвою «Література:»
 Після списку використаної літератури подаються анотації трьома мовами
(українська, російська, англійська). Анотація має містити: прізвище, ініціали автора, назву
статті, стислий виклад змісту статті, ключові слова (до десяти окремих слів або
словосполучень).
УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:
Для опублікування статті у №6/1 до 23 серпня 2013 року (включно)
до редакції електронною поштою
(editor@vestnik-pravo.mgu.od.ua) необхідно направити:

 наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
 інформаційну довідку про автора, яка повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові
(повністю) автора, його науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посаду, поштову
адресу для направлення авторського примірника журналу, контактний телефон, адресу
електронної пошти);
 відскановану (сфотографовану) рецензію кандидата чи доктора наук із відповідної
спеціальності (для осіб, які не мають наукового ступеню);
 авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання
(авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, назву статті,
стислий зміст статті мінімальним обсягом 200 слів) (відповідно до наказу МОН України
№ 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових
фахових видань України»);
 відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з публікації статті.
Зразок
оформлення
назви
електронних
файлів:
Іванов_І.І._стаття,
Іванов_І.І._інформаційна довідка, Іванов_І.І._рецензія, Іванов_І.І._авторський реферат,
Іванов_І.І._оплата
ДОДАТКОВІ УМОВИ:
Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Науковому віснику
Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» № 6/1 складає 350
грн.
Реквізити для оплати: банк одержувача: ПАТ «УкрСиббанк», МФО банка
одержувача: 351005, рахунок одержувача: 26255003624549, ОКПО: 2704411107, П.І.Б.
одержувача: Василенко Наталія Володимирівна, призначення платежу: поповнення
рахунку Василенко Н.В. від ПІБ автора статті.
Авторські примірники Наукового віснику Міжнародного гуманітарного
університету. Серія «Юриспруденція» № 6/1 будуть направлені на поштові адреси, вказані
в інформаційних довідках, рекомендованим листом до 10 жовтня 2013 року.
Додаткову інформацію щодо опублікування статей можна отримати за телефоном:
+38 099 269 70 67.
Контакти:
Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція»
Міжнародний гуманітарний університет
65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 33, к. 202
+38 099 269 70 67
editor@vestnik-pravo.mgu.od.ua
www.vestnik-pravo.mgu.od.ua
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА И ПСИХОЛОГИИ
МАКЕЕВСКОГО ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ
ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И.МЕЧНИКОВА
С участием представителей:

НЬЮ-ЙОРКСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (США)
УНИВЕРСИТЕТА ЛОЙОЛЫ (США)
КОРПУСА МИРА США
УНИВЕРСИТЕТ ФЛОРИДЫ (США)
УНИВЕРСИТЕТА МАСCАЧУСЕТСА, БОСТОН (США)
УНИВЕРСИТЕТА СВЯТОГО ТОМАСА (США)
АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК (США)
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ (ЕС)
АССОЦИАЦИИ СЛАВЯНСКИХ, ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ И
ЕВРАЗИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ЕС)
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к соавторству в

международной коллективной монографии
«АКТУАЛЬНЫЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТРАДИЦИЯХ ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ
ШКОЛ:
ДОСТИЖЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
Издание международной монографии запланировано в рамках проведения
третьей международной научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
И ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ»
(Внесено в план проведения научных конференций и семинаров по проблемам
высшего образования и науки в системе Министерства образования и науки,
молодежи и спорта Украины на 2013 год)
Сведения об авторстве могут быть включены в список работ опубликованных по
теме докторской и кандидатской диссертации, а также для присуждения ученого
звания профессора и доцента.
Монографии издаются с присвоением международного индекса ISBN, ББК,
УДК. Монографии рассылаются по библиотекам Украины, России, украинским
библиотекам США, Польши, Германии (по желанию авторов будет предоставлен
официальный лист рассылки). Монография будет издана в Украине (книжный
вариант), и Российской Федерации (книжный вариант).
МАТЕРИАЛЫ ТАКЖЕ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ:
http://tolkoznanie.ru/load
«Каталог научных мероприятий по психологии и педагогике»
В международной монографии могут быть представлены результаты теоретических
и эмпирических исследований по следующим направлениям:
09. Философские науки
09.00.01 Онтология, гносеология,
феноменология

13. Педагогические науки
13.00.01 Общая педагогика та история
педагогики

09.00.02 Диалектика и методология
познания
09.00.03 Социальная философия и
философия истории
09.00.04 Философская антропология,
философия культуры
09.00.05 История философии
09.00.06 Логика
09.00.07 Этика
09.00.08 Эстетика
09.00.09 Философия науки
09.00.10 Философия образования
09.00.11 Религиоведение
09.00.12 Украиноведение
12. Юридические науки
12.00.01 Теория и история государства и
права, история политических и правовых
учений
12.00.02 Конституционное право;
муниципальное право
12.00.03 Гражданское право и гражданский
процесс; семейное право, международное
частное право
12.00.04 Хозяйственное право,
хозяйственно-процессуальное право
12.00.05 Трудовое право, право
социального обеспечения
12.00.06 Земельное право; аграрное право;
экологическое право; природоресурсное
право
12.00.07 Административное право и
процесс, финансовое право,
информационное право
12.00.08 Уголовное право и криминология,
уголовно-исполнительное право
12.00.09 Уголовный процесс и
криминалистика; судебная экспертиза,
оперативно-розыскная деятельность
12.00.10 Судоустройство; прокуратура и
адвокатура
12.00.11 Международное право
12.00.12 Философия права
22. Социологические науки
22.00.01 Теория и история социологии
22.00.02 Методология и методы
социологических исследований
22.00.03 Социальные структура и
социальные отношения
22.00.04 Социальные и отраслевые
социологии

13.00.02 Теория и методика обучения
13.00.03 Коррекционная педагогика
13.00.04 Теория и методика
профессионального образования
13.00.05 Социальная педагогика
13.00.06 Теория, методика и организация
культурно-просветительской деятельности
13.00.07 Теория и методика воспитания
13.00.08 Дошкольная педагогика
13.00.09 Теория обучения

19. Психологические науки
19.00.01 Общая психология; история
психологии
19.00.02 Психофизиология
19.00.03 Психология труда; инженерная
психология
19.00.04 Медицинская психология
19.00.05 Социальная психология;
психология социальной работы
19.00.06 Юридическая психология
19.00.07 Педагогическая и возрастная
психология
19.00.08 Специальная психология
19.00.09 Психология деятельности в особых
условиях
19.00.10 Организационная психология;
экономическая психология
19.00.11 Политическая психология

23. Политические науки
23.00.01 Теория и история политической
науки
23.00.02 Политические институты и
процессы
23.00.03 Политическая культура и
идеология
23.00.04 Политические проблемы
международных систем и глобального
развития

23.00.05 Этнополитология и
этногосударство-ведение
Авторы монографии получают сертификат авторства и сертификат участника
третьей международной научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ», как
участники круглого стола «АКТУАЛЬНЫЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ И
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТРАДИЦИЯХ
ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ШКОЛ: ДОСТИЖЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ».
Требования к материалам монографии
1. Целостный материал научного содержания, включающий результаты теоретикометодологического анализа и результаты оригинальных исследований автора. Материалы
могут быть исключительно теоретического характера.
2. Объем материалов, направляемых автором для публикации в коллективной монографии
от 20 до 40 страниц;
3. Материал должен содержать: название, ФИО автора, аннотации, ключевые слова на
русском, украинском и английском языках (всего 1-2 страницы) и заключение на языке
главы (1-2 страницы) и английском языке (до 1 страницы). Перевод на украинский язык
может выполнить редакция.
4. В отдельном документе (в объем материала не входит) на английском языке название,
ФИО автора, аннотация, ключевые слова, короткий вывод.
5. Материал объемом от 35 до 40 страниц должен быть разбит на 2 равнозначных по
объему параграфа;
6. На рукописи магистров и соискателей ученого степени кандидата наук необходимо
предоставить отсканированные копии рецензии доктора/кандидата наук, либо выписку из
заседания кафедры/лаборатории о рекомендации к публикации материалов. Документы
должны быть утверждены печатью организации. Следует предоставить отсканированную
копию.
7. Личное фото автора в формате JPEG.
Требования к оформлению текста монографии
1.
Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор Microsoft
Word для Windows.
2. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового редактора: поля
по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5;
выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25 см; ориентация листа – книжная.
Редакция оставляет за собой право технической и литературной редакции материалов
(в исключительных случаях).
Крайние сроки предоставления материалов:
30 июля, 30 августа 2013 г.
Электронный вариант рукописей необходимо высылать на э-адрес оргкомитета:
monograf@inbox.ru
Тема письма: Монография № 7 ФИО автора, страна.
Контактное лицо – Лунев Виталий Евгеньевич, тел. +38-050-253-66-04
e-mail: lunyov_vitaliy@ukr.net
Стоимость участия в монографии
Оплачивая стоимость публикации автор бесплатно получает 2 (два) авторских экземпляра
монографии.
1 страница – 29 грн. В стоимость участия входит пересылка материалов.
Каждый дополнительный экземпляр монографии – 140 грн.

Для ДОКТОРОВ НАУК, ПРОФЕССОРОВ система оплаты рассчитывается с учетом
20 % скидки. Участники одного учреждения, предоставившее 5 и более работ
оплачивают участие с 20% скидкой (материалы предоставлять в одном письме).
Порядок оплаты участия в международной монографии.
Отправьте на указанные адреса monograf@inbox.ru заявку и материалы для монографии.
После того как редколлегия утвердит к печати материалы, Вам будет выслан счет к
оплате. Уважаемые авторы, заблаговременно заказывайте экземпляры изданий для
своих соавторов, научных руководителей, научных консультантов.
Рассылка монографий будет производиться в течении 35 дней после крайнего срока
подачи материала.
_____________________________________________________________________________
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)
ЧОУ ВПО «Ижевский институт управления» (г. Ижевск, Россия)
ВНЗ Державний інститут підготовки і перепідготовки кадрів промисловості
(м. Дніпропетровськ)
запрошують взяти участь у
Міжнародній науково-практичній Інтернет – конференції:
«ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»,
яка відбудеться
12-13 вересня 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.
Секція 10.Економіка права.

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
12-13 вересня 2013 р.
Останній термін подання матеріалів
11 вересня 2013 р.
Термін виходу з друку збірника
30 вересня 2013 р.
Форма участі в конференції – заочна (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: Заявка_Петров; Тези_Петров; Чек_Петров.
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 – 120 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 не повинен перевищувати 5 сторінок, 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:
«ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»,
яка відбудеться 12-13 вересня 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
_____________________________________________________________________________
Шановні колеги!
Центр економічних досліджень та розвитку запрошує Вас взяти участь у Міжнародній
науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку економіки країни та
регіонів», яка відбудеться у м. Одесі 09-10 серпня 2013 року.
Останній строк подання матеріалів на конференцію – 09 серпня 2013 року (включно).
Форма участі: дистанційна.
Обсяг тез доповіді: не більше 5 сторінок.
Організаційний внесок: 85 гривень (друкований збірник разом з поштовою відправкою).
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 ЦЕДР.
З повагою,
Організаційний комітет конференції
Центр економічних досліджень та розвитку
W: www.cesd.org.ua
@: info@cesd.org.ua
T: +38 066 649 13 14
_____________________________________________________________________________
Інформаційне повідомлення
Шановні колеги !
Кафедра обліку і аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда
Нобеля з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт
запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії:

«Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика»
(в рамках комплексної теми дослідження «Теоретико-методологічні засади розробки та
впровадження інноваційних систем обліку, аналізу і аудиту ефективного розвитку
підприємств» державний реєстраційний номер 0110U000203)
Контрольні дати
 формування авторського колективу (подання авторської довідки) — до 30.12.2013
р.
 надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом — до
31.03.2014 р.
 розсилка монографії авторам — до 30.05.2014 р.
До публікації приймаються роботи, які відображають результати досліджень за
запропонованою тематикою.
Робочі мови: українська, російська, англійська.
У монографії плануються наступні розділи:

1. Проблеми розвитку та взаємодії фінансового і податкового обліку в умовах
застосування МСФЗ.
2. Теорія і практика управлінського обліку і аналізу.
3. Організація та удосконалення обліку в галузях економіки.
4. Економічний аналіз та фінансовий менеджмент в ринковій економіці.
5. Методологія і організація контролю та аудиту діяльності суб’єктів
господарювання. Практика застосування МСА.
Вимоги до матеріалів монографії
 Цілісність матеріалу та наявність в ньому елементів наукової новизни.
 Обов'язкові посилання на джерела.
Вимоги до оформлення матеріалів
 Обсяг 10-25 повних сторінок формату А4. Текстовий редактор — Microsoft Office
97-2003.
 Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм..
 Гарнитура: Times New Roman, кегль — 14, міжстрочний інтервал — 1,5, абзац –
1,25 см.
 По центру строки напівжирним шрифтом - прізвище та ініціали автора (авторів),
нижче - звичайним шрифтом науковий ступінь, наукове звання, нижче курсивом –
назва установи.
 Нижче – через один інтервал – назва матеріалу (великими літерами напівжирним
шрифтом по центру).
 Нижче – через один інтервал – текст матеріалу.
 В кінці тексту – через один інтервал – наводиться Література (напівжирним і по
центру). Список використаної літератури (5-10 джерел).
 Формули, символи, змінні, які зустрічаються в тексті повинні бути набрані як
об'єкти Microsoft Equation.
 Рисунки та таблиці повинні бути чіткими та компактними.
 Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу
оргкомітету koaduep@gmail.com: авторську довідку; текст матеріалів; скановану
копію квитанції.
 При отриманні матеріалів оргкомітет протягом двох днів надсилає на електронну
адресу автора повідомлення «Матеріали отримані». Авторам, які не отримали
підтвердження про отримання матеріалів оргкомітетом, прохання продублювати
заявку.
Подані тексти розглядаються організаційним комітетом.
Вартість публікації
у монографії становить 30 грн. за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4.
Оплата перераховується на поточний рахунок: 26002060367610 в ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 305299 ЄДРПОУ 2775700129, одержувач: Дробязко Світлана Ігорівна. Призначення
платежу: за публікацію статті у монографії (вказати прізвище).
Вартість додаткового примірника становить 40 грн.
Копія платіжного доручення про перерахування коштів надсилається разом із
матеріалами монографії та відомостями про авторів на електронну адресу:
koaduep@gmail.com
Голова організаційного комітету: завідуючий кафедрою обліку і аудиту, к.е.н.,
професор Атамас Петро Йосипович.
Координатор – секретар оргкомітету,
кандидат екон. наук, Дробязко Світлана Ігорівна
тел. +38 (068) 851-75-52
E-mail: koaduep@gmail.com
Сайт конференції: conf.at.ua
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ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ !
Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної
конференції “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних
факторів на організм”, яка відбудеться 31 жовтня -01 листопада 2013
року.
Будемо раді вітати Вас у Тернопільському державному медичному
університеті імені І.Я. Горбачевського.
У ЧАС, ВІДВЕДЕНИЙ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ, ВИ ЗМОЖЕТЕ ОЗНАЙОМИТИСЬ З
ВІДОМИМИ
ДУХОВНИМИ, ІСТОРИЧНИМИ ТА ПРИРОДНИМИ КУТОЧКАМИ ТЕРНОПІЛЛЯ.
НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Патофізіологія екстремальних станів і стресу
2.Механізми регуляції діяльності серцево-судинної системи в патології
3. Метаболічні зміни за надзвичайних впливів на організм
4. Нейроендокринна та імунна регуляція за умов дії
патогенних чинників
31.10.2013 Р. – ПЛЕНАРНІ, СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ.
01.11.2013 р. - екскурсія.
З найкращими побажаннями
Оргкомітет
Місце проведення конгресу: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», НОК "Червона
калина".
ОФІЦІЙНА МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська.
ФОРМА ПУБЛІКАЦІЇ:
Матеріали доповідей будуть опубліковані у збірнику у вигляді тез.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
При підготовці ТЕЗ просимо дотримуватись таких вимог:
1. Тези повинні супроводжуватись відношенням установи, в якій вони
написані, 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 раніш не подавалась до друку в інші видавництва. Окремо
необхідно вказати ім'я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене
звання автора, його адресу, телефон, факс чи адресу електронної пошти,
за якими можна вести листування.
2. Тези оформляються на папері (формат А-4) у 2-х примірниках і на
диску в редакторі Microsoft Word. Обсяг тез - 2 сторінки, мова українська; 1800-2000 друкованих знаків на сторінці, шрифт Тіmes New
Roman 14 птчерез півтора інтервали, вирівнювання - по ширині для
основного тексту і по центру - для заголовка.
3. Заголовок друкується курсивом. Першим абзацом вказують УДК, другим прізвища та ініціали авторів, третім - назва роботи (виділяється
напівжирним шрифтом), четвертим - назва організації, в якій виконана
робота, місто, п'ятим - основний текст тез.
4. Тези мають бути підписані всіма авторами та містити реквізити одного
з авторів (е-mаі1 - обов'язково, адреса, телефон) для листування з

оргкомітетом. Автори несуть відповідальність за достовірність наведеної
інформації.
ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ - 40 ГРН. за 1 сторінку.
Два примірники тез, диск, анкету учасника, квитанцію про сплату
публікації ДО 27.09.2013 РОКУ надішліть, будь-ласка, на адресу
оргкомітету.
ТЕЗИ СЛІД НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ ОРГКОМІТЕТУ:
Науковий відділ (форуми), оргкомітету конференції
"Актуальні питання патології …"
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
майдан Волі, 1
м. Тернопіль, 46001
Україна
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Совет по политологии УМО по классическому
университетскому образованию РФ
Правление Национальной коллегии политологов-преподавателей
Южный научный центр РАН
Факультет политологии Московского государственного университета им.
М.В.Ломоносова
Факультет политологии Санкт-Петербургского государственного университета
Факультет политологии Южно-Российского института–филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Факультет социологии и политологии Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
Академия политической науки
Оргкомитет учредительного собрания общероссийской общественной организации
«Российское общество политологов»
Донское философское общество
проводят 7-8 октября 2013 года в г.Ростове-на-Дону
на базе ростовской научной элитологической школы
ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
с международным участием
«Элитология России: современное состояние и перспективы развития»
В работе Конгресса примут участие ведущие ученые научно-образовательных
центров Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Москвы, СанктПетербурга, Перми, Челябинска, Белгорода, Ульяновска, Тулы, Калининграда,
Сыктывкара, представители органов власти, общественные деятели, а также ученые
Германии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Литвы.
Планируется работа 3-4-х секций по следующим тематическим направлениям:
− методологические проблемы и инструменты в современных элитологических
исследованиях;
− научные школы и центры современной элитологии в России и ближнем зарубежье;
− сравнительная элитология;

− административно-политические элиты России: история и современность;
− элитократия как феномен современной политической реальности;
− элиты и лидерство: российская «специфика»;
− эволюция российской бизнес-элиты в постсоветский период;
− позиционирование региональных элит на постсоветском пространстве;
− этнократические элиты и их роль в современном политическом процессе в России;
− роль интеллектуальных элит в трансформационных процессах;
− элиты СМИ и коммуникативные процессы в элитологическом сообществе и
гражданском обществе;
− силовые элиты, их роль в обеспечении национальной безопасности России;
− институционализация контрэлит: история, политический процесс, современная
действительность;
− молодежные элиты в современной России: проблемы институционализации и
перспективы развития;
− антиэлиты и их деструктивная роль в политических процессах;
− философия элитологии;
− ценностно-мотивационный аспект в формировании и деструктивности элит.
Для участия в работе Конгресса необходимо до 10 августа 2013г. прислать тезисы
выступлений и заявку по следующей форме:
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Организация – место работы (полностью)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Служебный (или дом.) адрес, с указанием
индексов
Служебный и мобильный телефоны
Адрес электронной почты
Тема выступления
К началу проведения Конгресса предполагается издание сборника материалов.
Тезисы выступлений объемом от 0,5 до 1 п.л., оформленные в соответствии с
указанными ниже требованиями, необходимо представить в адрес Оргкомитета по адресу:
344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская, 70, к.304, либо по электронной почте:
ponedelkov@skags.ru (копия – svivk@yandex.ru).
Требования
к
оформлению
представляемых
материалов.
Материалы
представляются в машинописном и электронном вариантах. Электронный вариант
доклада присылается в виде текстового файла, имя которого должно соответствовать
фамилии автора, с пометкой «Элитологический конгресс». Шрифт – Times New Roman;
размер шрифта – 14; отступ со всех сторон – 2 см; интервал между строками – одинарный;
в правом верхнем углу материала обязательно указать фамилию и инициалы автора,
ученую степень, ученое звание, аббревиатуру вуза, ниже указывается город; название
доклада печатается заглавными буквами, без кавычек, подчеркиваний, переносов и точек;
отбивка заголовка сверху и снизу – 1 пустая строка на компьютере; сноски
автоматические, постраничные; страницы нумеруются карандашом; исправление ручкой и
карандашом не допускается.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных материалов, не вступает с
автором в переписку, не организует письменное рецензирование присланных материалов
и их возвращение авторам.
Во избежание недоразумений просим оперативно информировать об отправке
заявки и тезисов выступлений Понеделкова Александра Васильевича по тел. 8-(863)-240-

27-75, 8-928-773-66-77, 8-928-125-01-05 или Кузину Светлану Ивановну, тел. 8-(863)-20363-57, 8-928-174-61-98, 8-918-598-87-12.
Контактная информация:
Понеделков Александр Васильевич – Заслуженный деятель науки РФ,
заместитель директора ЮРИФ РАНХиГС, докт. полит. наук, профессор. Электронная
почта: ponedelkov@skags.ru.
Тел. 8-(863)-240-27-75, тел./факс 203-63-06, 8-928-773-66-77, 8-928-125-01-05.
Старостин Александр Михайлович – заместитель директора
ЮРИФ РАНХиГС, докт. полит. наук, профессор.
Тел. 8-(863)-299-92-49.
ГРАНТИ
_____________________________________________________________________________
ГРАНТИ 2014-2015 (СТИПЕНДІЇ EURIAS) ДЛЯ СТАЖУВАННЯ В
ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
Стипендіальна програма Європейських інститутів післядипломної освіти (The European
Institutes for Advanced Study, EURIAS) з метою підвищення міжнародної мобільності
вчених пропонує 10-місячне стажування в інститутах-учасниках програми, розташованих
у містах: Берлін, Болонья, Брюссель, Бухарест, Будапешт, Кембридж, Хельсінкі ,
Єрусалим, Ліон, Нант, Париж, Упсала, Відень, Вассенар.
Стипендії в першу чергу пропонуються вченим, які проводять дослідження в
гуманітарних і соціальних науках, але можливе надання гранту вченим, що
спеціалізується в точних дисциплінах в тому випадку, якщо дослідження не вимагають
наявності лабораторного обладнання та межують з гуманітарними і соціальними науками.
14 інститутів-учасників програми пропонують широкий діапазон досліджень. Учасникам
програми надається можливість відвідати до трьох інститутів з умовою, що ці інститути
перебувають поза рідною країною або країни постійного проживання стипендіата.
До участі в програмі запрошуються як молоді перспективні дослідники, так і вчені з
іменем. На 2014-2015 академічний рік EURIAS пропонує 39 стипендій (20 - для молодих
дослідників, 19 - для вчених зі стажем).
За домовленістю всі інститути, що беруть участь в програмі, надають абсолютно
однакові умови стипендіатам (€ 26,000 для молодого вченого, € 38,000 для старшого),
дослідницький бюджет, покриття транспортних витрат.
Заявка повинна бути подана онлайн на сайті www.eurias-fp.eu, де опублікована докладна
інформація про програму, процедуру подання заявки та критеріях відбору.

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

