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УПОРЯДОЧЕННЫЙ ХАОС: СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ НАУК
Страна: Великобритания
Город: Лондон
Дедлайн: 21.08.13
Дата начала: 22.08.2013
Дата окончания: 28.08.2013
Область наук: Физико-математические; Химические;
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 «Rіrelse» (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
LXIII Международная научно-практическая конференция "Упорядоченный хаос:
современная проблематика физико-математических и химических наук".
Мероприятие посвящено физико-математическим и химическим наукам.
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.

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина
приглашает студентов, аспирантов, молодых ученых, специалистов и
преподавателей до 35 лет, принять участие во
II Всероссийской молодежной полевой школе-семинаре
с международным участием
«Современные проблемы озеленения урбанизированных территорий в
Северных регионах»
Полевая школа-семинар состоится 19-23 августа.
В программу полевой школы входят лекции и практические семинары
ведущих специалистов Полярно-альпийского ботанического сада-института по
направлениям:


Современные технологии создания и содержания декоративных композиций и

газона.

 Современные приемы цветочного оформления объектов озеленения.
Ассортимент однолетних, многолетних травянистых растений для озеленения Северных
городов;
 Современная технология создания древесно-кустарниковых композиций.
Ассортимент деревьев и кустарников для озеленения Северных городов;
 Формирование садово-парковых ландшафтов в городах Кольского Севера;
 Ландшафтная реконструкция - основа сохранения объектов озеленения;
 Проблемы содержания зеленых насаждений;
 Особенности проектирования дачных участков на Севере;
 Технология садовой терапии и специализированного ландшафтного дизайна;
 Проектирование декоративных композиций и вынос в натуру;
Так же в практическую часть полевой школы будут входить выезды в города
Кольского полуострова, где можно увидеть примеры садово-парковых ландшафтов
урбанизированных территорий Севера, большая часть которых создавалась при участии
ведущих специалистов Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского
научного центра РАН.
В ходе полевой школы-семинара будет организован круглый стол для обсуждения
основных достижений участников полевой школы в области озеленения и ландшафтного
дизайна. По итогам круглого стола будет издан сборник материалов II Всероссийской
молодежной полевой школы-семинара с международным участием «Современные
проблемы озеленения урбанизированных территорий в Северных регионах»

Ключевые даты:

Материалы докладов и оплата публикаций сдаются при регистрации
участников 19 августа
Сумма организационного взноса составляет 300 рублей
(в оргвзнос будут входить расходы на организацию полевой школысеминара и публикацию тезисов в сборнике; проживание в гостинице и банкет
будут осуществляться за отдельную плату).
Внимание! Оргвзнос переводится на счет ПАБСИ. В квитанции следует
указать «оплата оргвзноса для участия в конференции».
Реквизиты ПАБСИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Полярноальпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного
центра Российской академии наук
Юридический адрес: 184256, г. Кировск-6 Мурманской области,
Ботанический сад
Почтовый адрес: 184200, г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана,
18а

директор Жиров Владимир Константинович (действует на основании
Устава)
Гл. бухгалтер Кабасова Наталья Сергеевна
ИНН 5103090260
КПП 510301001
УФК по Мурманской области (Полярно-альпийский ботанический садинститут им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН, л/с 20496Ц20940)
Р/сч. № 40501810900002000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области г. Мурманск
БИК 044705001
ОКОНХ 95160
ОКПО 02699866
ОГРН 1025100562211
ОКВЭД 73.10
ОКАТО 47412000000
Рабочая группа конференции:
Иноземцева М.О. – inomaria@mail.ru , тел. +79113035035
Григорьева А.О. – nastya.grigoreva@mail.ru, тел. +79533078150
Контактные адреса:
РФ, 184209, г. Апатиты, Академгородок 15а, Полярно-альпийский
ботанический сад-институт КНЦ РАН
Тел/факс 8 (81555) 79130/ 8(81555)79448
pabgi_conference@mail.ru
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ"
Страна: Россия
Город: Москва
Дедлайн: 25.08.13
Дата начала: 29.08.2013
Дата окончания: 29.08.2013
Область наук: Экология; Педагогические;
Тип конференции: Всероссийские; Научно-практические;
E-mail Оргкомитета:
director@paganel.org
Организаторы:
Издательский дом Паганель
Оплата участия, проживания, питания:
Организационный взнос участника конференции рассчитывается из расчета 150 рублей за
1 полную(неполную) страницу работы. Сумма включает 1(один) сборник для авторов
(независимо от числа соавторов) и стоимость пересылки его почте.
Цель конференции — содействие развитию системы экологического образования в
образовательных учреждениях Российской Федерации.
Задачи конференции:
1. Предоставить возможность педагогам обменяться опытом, накопленным в
образовательных учреждениях Российской Федерации.
2. Обсудить перспективы развития системы экологического образования в
образовательных учреждениях.
3. Подвести итоги практической деятельности учащихся по охране природы в период
летних каникул.

Основные направления работы конференции:
• Опыт работы дошкольных образовательных учреждений в области экологического
образования.
• Опыт работы общеобразовательных школ в области экологического образования.
• Опыт работы учреждений дополнительного образования в области формирования основ
экологической культуры.
• Опыт работы учителей и воспитателей по взаимодействию с семьей при реализации
экологических программ и проектов.
• Проектная деятельность детей и педагогов в области экологического образования.
• Экологические мероприятия во время летних каникул.
Источник: http://www.kon-ferenc.ru/konferenc25_08_...
Веб-сайт: http://www.kon-ferenc.ru/konferenc25_08_...
_____________________________________________________________________________
Научное объединение
«Юридическая мысль»

Международная
научно-практическая конференция
«Направления усовершенствования правотворческой деятельности в Украине как
основы создания согласованной системы эффективных нормативно-правовых
актов»
г. Симферополь | 09-10 августа 2013 г.

Направления конференции
Работа конференции
будет происходить по следующим направлениям:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Общая теория прав человека, права и государства, история государства и права;
Конституционное право и конституционный процесс;
Гражданское право и процесс;
Хозяйственное право и хозяйственный процесс;
Трудовое право и право социального обеспечения;
Административное право и финансовое право;
Экологическое, земельное и аграрное право;
Уголовное право и криминология;
Уголовный процесс и криминалистика;
Проблемы борьбы с преступностью;
Международное право;
Англоязычная секция.

Оргкомитет конференции до 06 августа 2013 г. (включительно) принимает тезисы
докладов объемом до 5 страниц (на украинском, русском или английском языке),
которые должны быть оформлены по образцу оформления тезисов.
Вместе с тезисами доклада подается копия квитанции об оплате публикации тезисов
(отсканированная и прикрепленная к письму).

Тезисы доклада и квитанцию об оплате публикации необходимо прислать на электронный
адрес: conf@yurmisl.crimea.ua
Файлы с тезисами доклада и квитанцией должны иметь следующие названия по примеру:
Волков_тезисы, Волков_квитанция.
Форма участия в конференции – заочная.
Для участия в конференции необходимо обязательно зарегистрироваться на
официальном сайте Научного объединения «Юридическая мысль».
Сборник тезисов конференции будет отправлен участникам конференции до 27 августа
2013 г.
_____________________________________________________________________________
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ" И РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НАУКА И
МИР» ПРИГЛАШАЮТ ВАС ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ, СВОИХ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЯХ,
МНЕНИЯХ И ИССЛЕДОВАНИЯХ. ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, СТУДЕНТЫ
И АСПИРАНТЫ, ДОКТОРАНТЫ, А ТАКЖЕ ВСЕ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ
НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ – ВАШИ СТАТЬИ НА РУССКОМ И
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ В ЭЛЕКТРОННОЙ И ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИЯХ БУДЕТ
ЧИТАТЬ ВЕСЬ МИР.
Журнал «Наука и Мир» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Свидетельство ПИ № ФС 77 - 53534, территория распространения –
Российская Федерация, зарубежные страны) и в Международном центре ISSN с
занесением в его реестр (ISSN 2308-4804). Издательство осуществляет
обязательную рассылку каждого номера журнала (16 экземпляров) в
Российскую книжную палату. Посредством Российской книжной палаты, журнал
распространяется по ведущим библиотекам страны. В журнале публикуются
научные статьи, материалы конференций и краткие сообщения о результатах
исследований в различных областях науки на русском и английском языках.
Выходные данные статьи на английском языке. Размещение журнала
планируется в зарубежных интернет каталогах, в связи с этим
осуществляется бесплатный обязательный перевод названия статьи, данных
об авторах, аннотации и ключевых слов на английский язык нашими
квалифицированными переводчиками. Все статьи перед публикацией проходят
рецензирование, осуществляемое независимыми экспертами, не входящими в
штат сотрудников.
Статьи, опубликованные в журнале «Наука и Мир», учитываются ВАК как
печатный труд при получении ученого звания и защите диссертационных
работ, однако в отдельный список реферируемых изданий (ВАК) журнал не
входит.
СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «НАУКА И МИР» (№ 1 (1), СЕНТЯБРЬ):
Прием материалов осуществляется до 28 августа 2013 г._
Размещение электронной версии – вторая половина сентября 2013 г._
Рассылка печатных экземпляров журнала – конец сентября 2013 г._
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ (ВМЕСТЕ С ЗАЯВКОЙ НА УЧАСТИЕ) СЛЕДУЕТ
НАПРАВЛЯТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ОТВЕТСТВЕННОМУ СЕКРЕТАРЮ:
SCIENCEPH@MAIL.RU
ВОПРОСЫ К ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ:
INFO@SCIENCEPH.RU
С более подробной информацией об условиях участия и правилах оформления

материалов Вы можете ознакомиться на официальном сайте издательства
http://scienceph.ru/
_____________________________________________________________________________
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
____________________________________________________________________________
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, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний
університет, Поволзький інститут державної служби, Асоціація „Аналітикум”, ТОВ
„ТК Меганом” інформують Вас, що з 15 по 17 серпня 2013 року проводиться Друга
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інновації та традиції в
сучасній науковій думці». 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 збірники
матеріалів.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Термін подання тез - до 14 серпня 2013 року.
Вартість публікації у збірнику для учасників з України складає:
5 стор. – 105 грн., 6 стор. – 115 грн., 7 стор. – 125 грн. і т. д. (10 грн. за кожну наступну
сторінку)
Оплата оргвнеску для учасників з України надсилається: на р/р 26007000380104 у ПАТ
„Універсал Банк”, м. Київ, МФО 322001, ЗКПО 2766510047, одержувач ФОП
Савченко Вікторія Анатоліївна. Призначення платежу: оргвнесок. Без ПДВ.
УВАГА!!! В ЗВ’ЯЗКУ З ПОДАННЯМ ЗБІРНИКІВ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ НА
РЕЄСТРАЦІЮ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ, ЗМІНЕНО
УМОВИ І ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ!!! ДОКЛАДНІША ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ НА САЙТАХ ЗА ПОСИЛАННЯМИ: http://int-konf.org/vimogi-

do-oformlennya.html або http://intkonf.org/vimogi-do-ofrmlennya
До друку приймаються статті обсягом від 5 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. 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 статті з кодом УДК, ПІБ (прізвище та ініціали), назвою та анотацією
українською, російською та англійською мовами. (обов’язково вказати секцію і
підсекцію у правому верхньому куті)
2. Відомості про авторів, окремим файлом (ПІБ (повністю), місце роботи або
навчання, країна, місто українською, російською та англійською мовами, телефон, email, посада, вчене звання, наукова ступінь, якщо є). Адреса з поштовим індексом та
отримувач для надсилання збірника матеріалів.
3. Відскановану копію документа про сплату оргвнеску.
Файли мають назву за зразком: Стаття_Петренко, Заявка_Петренко, Чек_Петренко.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
секція, підсекція
УДК, (якщо немає, то залиште рядок пустим)
НАЗВА СТАТТІ (напівжирний, всі прописні)
Науковий ступінь і ПІБ автора (напівжирний, українською, російською та
англійською)
Науковий заклад, країна, місто
Анотація з ключовими словами українською, російською та англійською мовами.
Текст тез
Література:
References: повторюється «Література» англійською мовою (якщо джерело було видано
англійською мовою) або в транслітерації (якщо джерело було видано тільки українською
чи російською мовою)
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 «Інновації та традиції в сучасній науковій думці», ТОВ „ТК
Меганом”
02192, м.Київ – 192, а/с 82.
Контактні телефони: 044-525-62-99; 067- 737-15-61
E-mail: intkonf@gmail.com
УВАГА! РОБОТИ З КОЛЬОРОВИМИ МАЛЮНКАМИ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!
ТЕКСТИ НАБРАНІ МІЖРЯДКОВИМ ІНТЕРВАЛОМ 1,0 НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Систематика та географія вищих рослин
2. Структурна ботаніка та біохімія рослин
3. мікологія та альгологія
4. Ресурсоведення та інтродукція рослин
5. Молекулярна біологія мікробіологія

6. Зоологія
7. Фізіологія людини та тварин
8. Біохімія та біофізика
9. Генетика та цитологія
10. Біоінженерія та біоінформатика
БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА
1. Архітектурні рішення об’єктів будівництва та реконструкції
2. Дизайн міської та ландшафтної архітектур
3. Сучасні технології будівництва, реконструкції та реставрації
4. Сучасні будівельні матеріали
5. Теплогазопостачання і вентиляція
6. Землевпорядкування
7. Водопостачання та каналізація
ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
1. Регіоноведенняі регіональна організація суспільства
2. Спостерігання, аналіз та прогноз метеорологічних умов
3. Гідрологія та водні ресурси
4. Біогеографія, біоресурсоведення, біорізноманітність
5. Картографія та геоінформатика
6. Природокористування та екологічний моніторинг
7. Техніка та технологія геологорозвідувальних робот
8. Ґрунтознавство
9. Економічна географія
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1. Підвищення ролі державного службовця на сучасному етапі розвитку суспільства
2. Сучасні технології управління
3. Взаємодія різних гілок влади
4. Підготовка державних службовців
ЕКОЛОГІЯ
1. Стан біосфери та його вплив на здоров’я людей
2. Екологічні та метеорологічні проблеми великих міст і промислових зон
3. Радіаційна безпека та соціально-екологічні проблеми
4. Промислова екологія і медицина праці
5. Проблеми екологічного виховання молоді
6. Екологічний моніторинг
ЕКОНОМІКА
1. Банки та банківська система
2. Зовнішньоекономічна діяльність
3. Фінансові відносини
4. Інвестиційна діяльність та фондові ринки
5. Управління трудовими ресурсами
6. Маркетинг та менеджмент
7. Облік та аудит
8. Математичні методи в економіці
9. Економіка промисловості
10. Економіка підприємства
11. Логістика
12. Економіка АПК
13. Регіональна економіка
14. Економічна теорія
15. Державне регулювання економікою
16. Макроекономіка

17. Економіка праці
ІСТОРІЯ
1. Історія України
2. Загальна історія
3. Історія науки і техніки
4. Етнографія
МАТЕМАТИКА
1. Диференціальні та інтегральні рівняння
2. Перспективи систем інформатики
3. Теорія ймовірностей та математична статистика
4. Прикладна математика
5. Математичне моделювання
МИСТЕЦТВО
1. Музичне мистецтво
2. Мистецтво танцю
3. Театральне мистецтво
4. Фото і кіномистецтво
5. Мистецтво дизайну
6. Мистецтвознавство
МЕДИЦИНА
1. Акушерство і гінекологія
2. Хірургія
3. Теоретична організація охорони здоров’я
4. Терапія
5. Педіатрія
6. Експериментальна та клінічна фармакологія
7. Клінічна медицина
8. Морфологія
9. Гігієна та епідеміологія
10. Народна та нетрадиційна медицина
11. Історія медицини
12. Інфекторлогія
13. Підготовка фахівців у вищих медичних закладах
14. Анестезіологія та реанімація
15. Неонатологія
16. Променева діагностика
17. Фармація
ПЕДАГОГІКА
1. Дистанційна освіта у вищий школі
2. Проблеми підготовки фахівців
3. Методичні основи виховного процесу
4. Стратегічні напрями реформування системи освіти
5. Сучасні методи викладання
6. Соціальна педагогіка
ПОЛІТОЛОГІЯ
1. Виборчі технології
2. Проблеми інтеграції України у світове співтовариство
3. Відносини України з НАТО
4. Відносини України з країнами СНД
ПРАВО
1. Історія держави та права
2. Адміністративне і фінансове право

3. Охорона авторських прав
4. Трудове право та право соц.забеспеченя
5. Кримінальне право та кримінологія
6. Боротьба з економічними злочинами
7. Екологічне, земельне та аграрне право
8. Конституційне право
9. Цивільне право
10. Господарське право
11. Криміналістика та судова медицина
12. Підприємницьке та банківське право
13. Кримінально-процесуальне право
ПСИХОЛОГІЯ
1. Місце психолога на виробництві
2. Форми роботи психолога-практика
3. Сучасні тенденції в методології психологічних досліджень
4. Психологія тероризму
5. Психолого-виховні проблеми розвитку особистості в сучасних умовах
6. Клінічна психологія
7. Загальна психологія
8. Педагогічна психологія
9. Психологія розвитку
10. Психологія праці
11. Психофізіологія
12. Соціальна психологія
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
1. Організація с/г виробництва
2. Механізація с/г
3. Землеробство, ґрунтознавство й агрономія
4. Технології зберігання та переробки с/г продукції
5. Рослинництво, селекція та насінництво
СОЦІОЛОГІЯ
1. Кадровий менеджмент
2. Сучасні технології соц. опитування
3. Соцальні комунікації
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
1. Комп’ютерна інженерія
2. Обчислювальна техніка та програмування
3. Програмне забезпечення
4. Інформаційна безпека
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
1. Металургія
2. Механіка
3. Галузеве машинобудування
4. Транспорт
5. Енергетика
6. Електротехніка та радіоелектроніка
7. Трубопрокатне виробництво
8. Обробка матеріалів в машинобудуванні
9. Авіація та космонавтика
10. Гірництво
11. Робототехніка

12. Автоматизовані системи управління на виробництві
13. Технологія виробів легкої промисловості
ФІЗИКА
1. Теоретична фізика
2. Фізика твердого тіла
3. Фізика плазми та плазм енна техніка
4. Застосування фізичних методів в медицині
5. Геофізика
6. Радіофізика
7. Оптика
8. Молекулярна фізика
9. Астрофізика та космічні промені
10. Фізика полімерів
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
1. Фізична культура і спорт: проблеми дослідження, пропозиції
2. Розвиток фізкультури і спорту в сучасних умовах
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Методика викладання мови та літератури
2. Риторика і стилістика
3. Теоретичні та методологічні проблеми дослідження мови
4. Синтаксис: структура, семантика, функція
5. Методи та прийоми контролю рівня володіння іноземною мовою
6. Актуальні проблеми перекладу
7. Мова, мовлення, мовна комунікація
8. Українська мова та література
9. Російська мова і література
10. Етно-, соціо- та психолінгвістика
11. Літературознавство
ФІЛОСОФІЯ
1. Філософія літератури та мистецтва
2. Соціальна філософія
3. Історія філософії
4. Філософія культури
5. Філософія релігії
6. Філософія науки
7. Культурологія
8. Релігієзнавство
_____________________________________________________________________________
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

