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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Х Всеукраїнської науково-методичної конференції
«Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості»
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Проблеми адаптації європейської системи забезпечення якості вищої освіти
Національна рамка кваліфікацій вищої освіти України в системі забезпечення якості освіти
Проблеми створення нового покоління стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід)
Оцінка та моніторинг якості освіти
Якість освіти, ринок праці та конкуренція ВНЗ
Моделі університетських систем управління якістю
Прогресивні педагогічні технології та якість освіти
Проблеми та перешкоди на шляхах підвищення якості освіти
Студенти та якість освіти
ПРЕЗИДІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
Голова оргкомітету:
Згуровський Михайло Захарович – ректор Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут», академік НАН України
Заступник голови оргкомітету:
Якименко Юрій Іванович – перший проректор НТУУ «КПІ», академік НАН України.
Члени Оргкомітету:
Гожій Сергій Петрович – начальник навчально-методичного управління НТУУ «КПІ»;
Головенкін Володимир Павлович – начальник навчально-методичного відділу НТУУ «КПІ»;
Тимофєєв Володимир Іванович – начальник навчально-організаційного управління НТУУ «КПІ».
КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ
Прийом заявок на участь у конференції,
текстів доповідей та організаційних внесків
Прибуття до Києва 27–28 листопада 2013 р.
Робота конференції 28–29 листопада 2013 р.
Від’їзд учасників 29 листопада 2013 р.

до 13 жовтня 2013 р.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для включення доповідей до збірника праць конференції необхідно направити електронною поштою на
адресу оргкомітету:
заявку на участь у конференції;
тексти доповідей;
копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску.
Одержання доповідей електронною поштою необхідно перевірити за контактним телефоном.
Збірник праць конференції планується видати до її початку. Тим учасникам, які сплатять вартість публікації,
але не зможуть бути присутніми на конференції, матеріали будуть надіслані після її закінчення.
Організаційний внесок кожного з учасників (за інформаційні матеріали, збірник праць конференції,
організаційні витрати) становить 150 грн.
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Одержувач: НТУУ «КПІ», 03056,
м. Київ, проспект Перемоги, 37
ГУДКCУ у м. Києві
Код банка 820019
ЄДРПОУ: 02070921
р/р: 31252272210141, б/н 500
Х Всеукраїнська науково-методична конференція
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
українська
російська
ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ ДОПОВІДЕЙ
Доповіді обсягом до чотирьох сторінок формату А4 у текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times
New Roman розміром 12 пт через один інтервал з полями: верхнє, нижнє, ліве та праве – 20 мм.
Назву доповіді друкувати прописними літерами, вирівнювання «по центру». Через два інтервали під назвою
доповіді, вирівнювання «по правому краю» – прізвища та ініціали авторів. Нижче, через два інтервали,
вирівнювання «по центру» – місто і повна назва організації.
Текст доповіді має бути ретельно відредагований, оскільки матеріали конференції будуть публікуватися без
додаткового редагування.
КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ
Адреса для листування:
НТУУ «КПІ»
0116, навчально-методичний відділ
Проспект Перемоги 37
м. Київ
03056
E-mail: metod@kpi.ua
Телефон для довідок: +38 044 406-82-78
Контактна особа – Ванчугова Людмила Ананіївна, методист навчально-методичного відділу НТУУ «КПІ»
Офіційне запрошення буде Вам надіслано електронною поштою до 5 листопада 2013 р. за адресою,
зазначеною у заявці.
______________________________________________________________________________________________
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ЗАПРОШЕННЯ
І Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених
(у заочній формі)
Вельмишановні колеги!
Уманський національний університет садівництва запрошує Вас взяти участь у роботі
І Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених
«Актуальні питання сучасної аграрної науки»,
яка відбудеться 14 − 15 листопада 2013 року.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Основні науково-практичні напрямки
1. Агрономія
2. Лісівництво та садово-паркове господарство
3. Харчова промисловість
4. Технічні науки

5. Економіка і підприємництво
6. Менеджмент
7. Загальноосвітні науки
Вимоги до оформлення тез:
Обсяг тез повинен становити одну − дві повних сторінки. Шрифт – Times New Roman, 14 кегль, 1 інтервал,
поля з усіх сторін по 20 мм.
Рекомендована структура тез:
1. Назва роботи (великі жирні літери).
2. Автор або автори роботи (великі літери), наукова ступінь, вчене звання (малі літери).
3. Вищий навчальний заклад, місто, країна (малими літерами).
Таблиці, формули, графіки не приймаються.
Тези потрібно надіслати на e-mail Ради молодих вчених Уманського НУС: pivotbi@ukr.net, підготовлені в
редакторі Word та збережені у форматі doc. Разом з тезами необхідно надіслати реєстраційну карту учасника
та квитанцію про оплату, на зворотній стороні якої вказати своє прізвище.
Тези будуть надруковані лише після того, як оргкомітет отримає всі належні матеріали та квитанцію
про оплату.
Вартість видання матеріалів: 100 грн − для науково-педагогіних працівників інших установ; 50 грн − для
науково-педагогіних працівників Уманського НУС.
Адреса для переведення оплати за публікацію поштовим переказом:
20305, Черкаська область,
м. Умань, вул. Інститутська 1,
Прокопчуку Ігору Васильовичу.
За додатковою інформацією звертатися: (097)228-54-17 – Прокопчук гор Васильович
______________________________________________________________________________________________
Громадська організація
«Львівська медична спільнота»
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ: НАУКОВІ ДИСКУСІЇ»
м. Львів, Україна
20-21 вересня 2013 р.
Взяти участь у роботі конференції запрошуються
науковці, студенти, аспіранти, здобувачі, а також
практикуючі лікарі.
Інформація про захід
Організатором науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної медицини: наукові
дискусії» є громадська організація «Львівська медична спільнота» (м. Львів).
Збірнику тез наукових доповідей присвоюються відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.
Інформація про участь
Учасникам необхідно до 17 вересня 2013 року (включно) заповнити online-заявку на участь на
офіційному сайті Львівської медичної спільноти у розділі «Заходи» і надіслати тези доповіді в електронному
вигляді разом з від сканованою копією квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу
nauka@medicinelviv.org.ua.
Мови тез доповіді: українська, російська, англійська та польська.
Форма участі: очна та заочна.
Місце проведення: м. Львів, вул. Матейко, 6, Готель «Дністер».
Основні тематичні напрямки конференції
1. Клінічна медицина
1.1. Акушерство і гінекологія
1.2. Ендокринологія
1.3. Хвороби вуха, горла і носу

1.4. Внутрішні хвороби
1.5. Кардіологія
1.6. Психіатрія
1.7. Очні хвороби
1.8. Педіатрія
1.9. Інфекційні хвороби
1.10. Променева терапія
1.11. Онкологія
1.12. Шкірні та венеричні хвороби
1.13. Нервові хвороби
1.14. Стоматологія
1.15. Травматологія та ортопедія
1.16. Фтізіатрія
1.17. Хірургія
1.18. Нейрохірургія
1.19. Дитяча хірургія
1.20. Анестезіологія і реаніматологія
1.21. Гематологія і переливання крові
1.22. Ревматологія
1.23. Трансплантологія і штучні органи
1.24. Урологія
1.25. Пульмонологія
1.26. Серцево-судинна хірургія
1.27. Наркологія
1.28. Гастроентерологія
1.29. Нефрологія
1.30. Геронтологія і геріатрія
2. Профілактична медицина
2.1. Гігіена
2.2. Епідеміологія
2.3. Охорона здоров'я
2.4. Медицина праці
2.5. Соціологія медицини
2.6. Медико-соціальна експертиза
3. Фармацевтичні науки
3.1. Технологія отримання ліків
3.2. Фармацевтична хімія, фармакогнозія
3.3. Організація фармацевтичної справи
4. Медично-біологічні науки
4.1. Анатомія людини
4.2. Патологічна анатомія
4.3. Патологічна фізіологія
4.4. Токсикологія
4.5. Судова медицина
4.6. Фармакологія, клінічна фармакологія
4.7. Хіміотерапія та антибіотики
4.8. Авіаційна і космічна медицина
4.9. Клінічна імунологія, алергологія
4.10. Клінічна лабораторна діагностика
4.11. Відновлювальна
Тези доповіді повинні бути оформлені відповідно до вимог;
Тези не повинні мати більше ніж трьох авторів;

Обсяг тез до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова;
Поля: верхнє, нижнє і праве - 15 мм, ліве - 20 мм;
Шрифт Times New Roman, розмір - 14, міжрядковий інтервал - 1,5;
Перший рядок - (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора,
вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які її мають); другий рядок - (шрифт курсив, вирівняний по
правій стороні), навчальний заклад або місце роботи, посада;
Наступний абзац - (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняні по центру) назва тез;
Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються;
Література оформлюється в кінці тексту під назвою "Література" у тексті посилання позначаються
квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому - номер
сторінки, наприклад: [5, c. 57-61].
Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції (наприклад, Дерко_Петро.doc).
Тема повідомлення повинна містити ім'я та прізвище учасника з обов'язковою вказівкою «на конференцію».
N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який виконаний або
оформлений з порушенням згаданих вище вимог.
ОргаОрганізаційний внесок з учасника конференції складає 80 грн. та використовується на покриття витрат,
пов'язаних з опублікуванням збірки тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам.
Організаційний внесок учасника конференції сплачується на рахунок відповідального за логістику
Організації: Шарапов Олег Володимирович, ПАТ Укрсіббанк, р/р 26254007278152, МФО банку 351005,
Код ОКПО 2682623851, призначення платежу: "поповнення рахунку Шарапова О.В.". Квитанція про оплату
подається разом із заявкою та тезами доповіді організаційному комітету конференції електронною поштою.
Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції та містити слово «квитанція»
(наприклад, Дерко_Петро_квитанція).
Учасники з країн СНД сплачують внесок у розмірі 400 російських рублів. За додатковою інформацією
звертайтеся до Оргкомітету конференції.
У разі заочної участі у конференції збірник тез буде відправлений учасникам на поштову адресу, вказану у
заявці, протягом десяти днів після проведення заходу.
T: (099) 415-06-39; @: nauka@medicinelviv.org.ua; W: www.medicinelviv.org.ua
______________________________________________________________________________________________
VIІ Міжнародна наукова конференція «Біорізноманіття і роль тварин в екосистемі» ZOOCENOSIS2013
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
_____________________________________________________________________________
КОНКУРС
на присудження щорічної премії імені
Святого Володимира
за краще науково-правниче видання
м. Хмельницький
2013
ЄВРАЗІЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ
ПРАВНИЧИХ ШКІЛ ТА ПРАВНИКІВ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
Ad cogitandum et agendum
homo natus est
29000, Україна,
м. Хмельницький,
вул. Театральна, 8,
тел./факс.: +38 0382 71 80 80,
ел. пошта.:
svprize@univer.km.ua,
web:http://eapsh.org.ua
http://univer.km.ua
Шановні правники!
Євразійська асоціація правничих шкіл та правників спільно з Хмельницьки університетом управління та
права мають честь запросити Вас до участі у конкурсі на присудження щорічної премії імені Святого
Володимира за краще науково-правниче видання.
Мета конкурсу – відзначення кращих наукових видань, які вийшли друком в Україні, визнання їх авторів
лауреатами відповідних премій за встановленими номінаціями в галузі правничих наук та стимулювання
подальших наукових досліджень у галузі права.
Умови участі:
на присудження премії висуваються монографічні та колективні наукові праці (наукові та науково-практичні
видання, навчальні підручники та посібники з авторським колективом не більше трьох осіб), які видані з
дотриманням видавничих вимог українською, російською або англійською мовами як апробовані наукові
праці не пізніше 5 (п’яти) останніх років і не були номіновані в інших преміях та конкурсах, що проводяться
в Україні.
Репринтні та інші подібні наукові видання до конкурсного відбору не допускаються.
Вручення премії оголошується за такими номінаціями:
1.Теорія права; теорія держави і права; енциклопедія права;
2.Історія держави і права; історія політичних і правових учень;

3.Конституційне право; муніципальне право;
4.Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
5.Господарське право; господарсько-процесуальне право; аграрне право;
6.Земельне право; екологічне право; природноресурсове право; право екологічної безпеки;
7.Трудове право; право соціального захисту і забезпечення;
8.Теорія управління; адміністративне право і процесс фінансове право; інформаційне право;
9.Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право; кримінальний процес та криміналістика;
виправно-трудове право; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
10.Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
11.Міжнародне право;
12.Філософія права.
Участь в конкурсі:
для участі у конкурсі до Номінаційного комітету щорічної премії імені Святого Володимира до 01 листопада
2013 року слід подати:
1.Клопотання відповідної вченої ради ВНЗ та/або наукової установи, редакційної колегії (ради) або автора
(авторів) з посиланням на відповідну номінацію, автора праці, авторського колективу;
2.Витяг із відповідного рішення колегіального органу, який висуває цю роботу на премію;
3.Анотацію (якщо вона не міститься у науковій праці), яка передає стислий зміст роботи;
4.Відгуки у спеціалізованих наукових виданнях, засобах масової інформації (якщо такі є);
5.Три примірники наукового видання, висунутого на премію імені Святого Володимира (поверненню не
підлягають);
6.Документ (квитанція, ордер тощо) про сплату організаційного внеску в розмірі 175 (сто сімдесяти п’яти)
гривень для юридичних та 50 (п’ятдесяти) гривень для фізичних осіб.
За результатами розгляду документи та наукові видання не повертаються.
______________________________________________________________________________________________
Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Рівненський державний гуманітарний університет
Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка
Житомирський обласний педагогічний ліцей
Всеукраїнська науково-практична конференція
"ГУМАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО"
1–2 жовтня 2013 року
Орієнтовна тематика конференції:
Педагогічна система В. Сухомлинського у контексті національного відродження.
Гуманізація міжособистісної взаємодії вчителя і дитини у творчості В. Сухомлинського.
Гуманізація як основа формування творчої особистості шкільного віку.
Гуманізація взаємин батьків, вчителів і дітей у виховній системі В. Сухомлинського.
Просимо подати матеріали до 15 вересня 2013 р. Вартість публікації однієї сторінки статті – 15 грн.
Адреса оргкомітету: кафедра педагогіки, В. Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008, Федьович Ольга
Миколаївна.
e-mail: ole4ka_2011@mail.ru
Вимоги до оформлення статей:
Обсяг статті – 6-10 сторінок комп’ютерного набору у форматі А4. Міжрядковий інтервал 1,5. Шрифт Times
New Roman, розмір (кегель) – 14. Абзац – 1,25 cм. Поля з усіх сторін повинні складати 25 мм.
Статті повинні включати такі елементи:
а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями;

б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які
посилається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана
стаття;
в) формулювання цілей статті (постановка завдання);
г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
д) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Статті, подані з порушенням перерахованих вимог, до розгляду не приймаються та не повертаються.
Науковцям, які не мають наукового ступеня, потрібно надіслати витяг з протоколу засідання кафедри
про рекомендацію статті до друку або рецензію наукового керівника.
За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей несуть відповідальність автори статей,
доповідей.
Рукопис статті, необхідно ретельно відредагувати, оскільки матеріали конференції публікуються за
авторською редакцією.
______________________________________________________________________________________________
ФЕСТИВАЛЬ «СТРИБОК У МАЙБУТНЄ»
Вперше в Харкові 10 вересня в актовому залі Харківського національного університету радіоелектроніки
пройде фестиваль «Стрибок у майбутнє». Ця підтримка забезпечується за рахунок структурних заходів в
рамках проекту TEMPUS «National Education Framework for Enhancing IT Students Innovation and
Entrepreneurship».Основними цілями цього проекту є стимулювання синергії між навчальними програмами,
науково-дослідницькими роботами та бізнес- інноваціями.
Основними цілями цього проекту є стимулювання синергії між навчальними програмами, науководослідницькими роботами та бізнес- інноваціями.
Головною метою фестивалю є залучення талановитої студентської молоді до створення нових ІТ-проектів
міжнародного рівня. За результатами фестивалю Міністерствe освіти і науки України будуть передані
пропозиції щодо поліпшення підготовки фахівців в ІТ-галузі, створення в університетах середовища для
розвитку інноваційної та підприємницької активності творчої молоді.
Європейський Союз сприяє розвитку і удосконаленню інноваційної та підприємницької діяльності ІТстудентів в Україні
Європейський Союз виділяє 1 млн. євро Україні для підтримки на національному рівні студентських IT
інновацій та підприємництва протягом трьох років. Ця підтримка забезпечується за рахунок структурних
заходів в рамках проекту TEMPUS «National Education Framework for Enhancing IT Students Innovation and
Entrepreneurship».
Основними цілями цього проекту є стимулювання синергії між навчальними програмами, науководослідницькими роботами та бізнес- інноваціями.
З 9 по 12 вересня відбудеться зустріч в Харківському Національному університеті радіоелектроніки
партнерів проекту зі Швеції, Англії, Португалії, Ірландії та України.
______________________________________________________________________________________________
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Інформуємо Вас про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні
перспективи України та світу», яка проводиться 20-21 вересня 2013 року кафедрою фінансів
Чернігівським державним технологічним університетом.
На конференцію запрошуються: студенти, науковці, аспіранти, викладачі, слухачі магістратури,
представники науково-дослідних і проектних організацій, представники органів державної влади та
місцевого самоврядування, банків, комерційних фірм, чия діяльність має відношення до тематики
конференції.
Мета конференції: об’єднати всіх зацікавлених науковців, для обговорення проблем економічної
перспективи України та країн світу. Публікація результатів досліджень є надзвичайно важливим
інструментом у відображенні та мотивації зростання наукового потенціалу України.
Контакти оргкомітету:
Кафедра фінансів
Чернігівський державний технологічний університет

Адреса: вул. Шевченка, 95 м. Чернігів, Україна, 14027
Т: +38 (066) 351 69 62 W: www.dtu.cn.ua @: conference@dtu.cn.ua
______________________________________________________________________________________________
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КОНСОЛИДАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
(г. Донецк, 14 сентября 2013)
Научно-информационный центр «Знание» проводит ежемесячные заочные конференции по разным
направлениям. Для того, чтобы принять участие в очередной конференции, Ваша статья должна
соответствовать стандартным требованиям.
Требования к работе состоят в
следующем:
Языки конференции: английский, русский
и украинский
Заголовок статьи:
(а) Ваше фамилия и инициалы: Times New
Roman, 12, междустрочный интервал– 1,5,
жирный, выравнивание по центру;
(б) Ваш статус: студент, аспирант, кандидат,
доктор, и название учебного или научноисследовательского заведения: Times New
Roman, 12, междустрочный интервал– 1,5,
курсив, выравнивание по центру;
(в) Название Вашей статьи: Times New
Roman, 12, междустрочный интервал– 1,5,
все заглавные, выравнивание по центру;
Требования в тексту
(а) шрифт – Times New Roman;
(б) кегль – 12;
(в) междустрочный интервал– 1,5;
(г) отступ слева и справа – 2 см;
(д) отступ снизу и сверху – 2 см;
(е) выравнивание – по ширине
(ж) объем – до 5 страниц.
Список литературы: слово «Литература»
Times
New
Roman,
12,
жирный,
выравнивание по центру.
В
статьях,
размещаемых
в
специализированных изданиях, должен
быть оформлен в однообразной манере по
установленной
схеме.
Перед
формированием списка литературы, просим
ознакомиться с требованиями и примерами
его формирования (согласно ГОСТ 7.1:2006
"Система стандартов
с информации,
библиотечного и издательского дела.
Библиографическая
запись.
Библиографическая
опись.
Общие
требования и правила составления")
Конференция
будет
проходить
по
следующим направлениям:
01 Физико-математические науки;
02 Химические науки;
03 Биологические науки;

После написания и оформления Вашей
статьи, а также оплаты участия в
очередной заочной конференции, вы
получите по завершению оной сборник
тезисов докладов (формат – А4,
обложка – глянец, с индексом УДК и
ББК) по почте. Также, сборник с
Вашим докладом получат избранные
научные
и
университетские
библиотеки и учреждения. Кроме
сборника,
Вы
можете
получить
сертификат,
подтверждающий
участие в конференции, предварительно
оплатив 10 грн. за каждый сертификат.
Для того, чтобы получить сборник и
сертификат,
Вам
необходимо
следовать алгоритму:
- отправить на электронную почту
мероприятия (events@nic-znanie.org.ua)
тезисы доклада;
- отправить по электронной почте
копию документа об уплате взноса за
участие;
- заполнить заявку участника, форму
которой вы найдете ЗДЕСЬ.
ДЕДЛАЙН отправки материалов – 14
СЕНТЯБРЯ.
А. Отправляем тезисы доклада
Тезисы доклада должны быть в формате
.doc, docx. , а название начинаться с
Вашей
фамилии
и
инициалов.
Например,
Vyshegradskyi_O_P_Leif_Ericson
Б. Подтверждаем уплату взноса за
участие
Чтобы заполучить копию документа об
уплате взноса нужно его оплатить, а
квитанцию отсканировать.
Организационный взнос для участников
конференции с Украины составляет 100
грн (без учета комиссии). Не забудьте,

04 Геологические науки;
05 Технические науки;
06 Сельскохозяйственные науки;
07 Исторические науки;
08 Экономические науки;
09 Философские науки;
10 Филологические науки;
11 Географические науки;
12 Юридические науки;
13 Педагогические науки;
14 Медицинские науки;
15 Фармацевтические науки;
16 Ветеринарные науки;
17 Искусствоведение;
18 Архитектура;
19 Психологические науки;
20 Военные науки;
21 Национальная безопасность;
22 Социологические науки;
23 Политические науки;
24 Физическое воспитание и спорт;
25 Государственное управление.
26 Культурология
27 Социальные коммуникации
Если Ваша статья отвечает заданным
требованиям, и Вы оплатили взнос за
участие и размещение материалов, то она
будет
опубликована.
Если
Вы
не
отформатировали
свою
статью,
то
оргкомитет свяжется с Вами, и после
исправления погрешностей статья будет
послана в печать.
Пример:
Вышеградский О.П.
аспирант кафедры всемирной истории
Донецкого национального университета
ЗА 500 ЛЕТ ДО КОЛУМБА: ОТКРЫТИЕ
ЛЕЙФОМ СЧАСТЛИВЫМ АМЕРИКИ И
ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ДАЛЬНЕЙШИХ
ЭКСПЕДИЦИЙ
Текст
Литература

что в эту стоимость не входит оплата
сертификата (сертификатов).
Для участников из стран СНГ
организационный взнос составляет 30
дол.
(і)
Организационный
взнос
участниками
из
Украины
оплачивается
по
следующим
реквизитам:
А) Реквизиты для оплаты публикации
через отделение Приватбанка:
Номер карты 5211 5373 3139 6775
Получатель
Помозов
Сергей
Викторович
Б) Реквизиты для оплаты публикации в
других украинских банках:
Получатель: ПАО КБ «Приватбанк»
Номер счета: 29244825509100
ИНН: 3346418155
МФО: 305299
ЄДРПОУ: 14360570
Назначение платежа: Пополнение СКР
№ 5211 5373 3139 6775 Помозова
Сергея Викторовича
(іі) Организационный взнос для
участников из стран СНГ
Участников
из
СНГ
просим
пользоваться
системами
Вестерн
Юнион, Юнистрим, Моней грам,
Золотая корона, Контакт, Мигом.
Оплату необходимо осуществлять на
имя Помозова Сергея Викторовича,
Украина.
Организационный взнос (учитывая
пересылку материалов) составляет 30
долл. Все участники из стран СНГ
получают сертификат.

NB! Наши требования к статьям мало чем отличаются от требований большинства организаций, которые
издают результаты Ваших научных работ. Поэтому, чтобы сохранить в будущем время, Вы можете создать
собственный шаблон для последующих публикаций. Более подробно об этом – в рубрике «Развиваемся» на
нашем сайте.
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Международный научно-практический
правовой журнал
«Закон и жизнь»

Издание аккредитовано Высшим советом
по науке и технологическому развитию
Академии наук Республики Молдова
Решение № 61 от 30.04.09
ISSN 1810-3081
Учредитель: Министерство
юстиции Республики Молдова
Редколлегией журнала «Закон и жизнь» принимаются научные статьи докторов наук, кандидатов наук,
молодых ученых (адъюнктов, аспирантов, соискателей), а также практикующих юристов, которые
занимаются научной деятельностью.
Научная статья, опубликованная в журнале «Закон и жизнь», считается публикацией в
профессиональном издании зарубежного государства согласно п. 2.1 Приказа Министерства образования и
науки Украины «Об опубликовании результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук» № 1112 от 17 октября 2012 г.
Порядок подачи научных статей
Для опубликования статьи в журнале «Закон и жизнь» № 10 за 2013 год необходимо отправить на
электронную почту publicare@legeasiviata.in.ua следующие материалы:
1. научную статью (пример оформления статьи можно посмотреть на сайте журнала в разделе «Журналы»);
2. отсканированную квитанцию об оплате публикации статьи;
3. справку об авторе (фамилия, имя, отчество автора, место работы (учебы), контактный телефон,
адрес электронной почты, почтовый адрес для отправки печатного экземпляра журнала автору статьи);
4. отсканированное заявление об ответственности, подписанное автором статьи (бланк для оформления
заявления можно скачать на сайте журнала);
5.для лиц, которые не имеют ученую степень, отсканированную рецензию научного руководителя.
Условия и порядок оплаты публикации научной статьи
Стоимость публикации научной статьи – 650 гривен.
Украинским авторам деньги необходимо перечислить по следующим реквизитам:
получатель: ПАО КБ «Приватбанк», номер счета: 29244825509100, МФО: 305299,
ОКПО: 14360570, назначение платежа: пополнение СКР № 4149 4377 4107 0799 Парфеновой
Инги Викторовны.
Авторам из других стран СНГ относительно порядка оплаты необходимо обращаться на
электронную почту: publicare@legeasiviata.in.ua
Контактная информация
Представительство правового журнала
«Закон и жизнь» в Украине:
ул. Сегедская, 18, оф. 167, г. Одесса, 65009
Телефоны: +38 048 7959018, +38 066 5816859
Электронная почта: publicare@legeasiviata.in.ua
Официальные сайты:
www.legeasiviata.in.ua, www.legeazakon.md
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Приднепровский научный центр
Национальной академии наук Украины и Министерства образования и науки Украины
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие во Второй Всеукраинской научно-практической конференции с
международным участием «Научный диалог «Восток-Запад». Целью конференции является сохранение и
развитие единого научно-образовательного пространства, установление контактов, развитие кооперации

исследователей в области социально-гуманитарных наук, представляющих различные регионы Украины и
сопредельных стран, обмен знаниями, практическим опытом современного состояния и развития социальногуманитарных исследований. Для участия в работе конференции приглашаются студенты, аспиранты,
преподаватели, ученые.
Конференция состоится 12-13 октября 2013 г. в г. Бахчисарай (Республика Крым) в конференц-зале
Туристическо-оздоровительного комплекса «Привал» (г. Бахчисарай, ул. Шмидта, 43). Проезд из
Симферополя междугородными автобусами которые отправляются со станций Курортная (расположена на
привокзальной площади возле Макдональдса) и Западная (до нее необходимо добираться городским
транспортом). Стоимость билета – 17 гривен. Также до Бахчисарая можно доехать «электричкой», которая
отправляется от железнодорожного вокзала Симферополя. Оптимальной является «электричка», которая
отправляется в 8.40, и приезжает в 9.36. Стоимость билета – 6 гривен. К месту проведения конференции
можно доехать городским «маршрутным» автобусом № 2 (остановка возле «Привалу»). По
предварительному согласованию мы можем организовать встречу на авто- или железнодорожном вокзале
Бахчисарая.
Начало работы конференции в 10.00. Регистрация - 10.00 - 10.30
Ориентировочные направления работы конференции:
1. Современное образование: методологические основания, теория и практика.
2. Теория и методика обучения и воспитания.
3. История педагогической науки и образования.
4. Исторический опыт Украины: государство, личности, события.
5. Процессы и тренды мировой истории.
6. Философия и культурология.
7. Внешняя политика Украины и международные отношения.
8. Политические науки в Украине и мире.
9. Регионоведение и краеведческие исследования.
10. Социология и социальная работа.
В рамках конференции предполагается работа секций по вышеуказанным направлениям, подробный
перечень секций будет сформирована по результатам рассмотрения заявок участников.
Рабочие языки конференции: украинский, русский
Заявки на участие в конференции и материалы выступления принимаются до 9 октября 2013 г.
По результатам работы конференции планируется публикация научных докладов участников.
Требования к публикациям:
Материалы выступлений направлять на адрес электронной почты conferenceDNU@i.ua, в текстовом
редакторе WORD (шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5). Поля: верхнее - 20, нижнее - 20, левое - 20,
правое - 20. Страницы не нумеровать. В правом верхнем углу: фамилия и инициалы. Название - по центру,
заглавными буквами. Список литературы прилагается в конце статьи в порядке упоминания. Ссылки
приводятся в тексте в квадратных скобках. Объем материала представленного в таком виде – 2-6 страниц.
Участники конференции которые планируют принимать очное участие и будут зарегистрированы на
конференции - организационный взнос не уплачивают. Заочные участники конференции оплачивают
организационный взнос, который составляет – 600 российских рублей.
Организационный взнос включает организационные расходы на проведение конференции, издание
программы и сборника материалов конференции и стоимость пересылки сборника.
По желанию для участников конференции изготовляется персональный сертификат участника, который
вручается очным участникам и рассылается заочным. О необходимости сертификата просим сообщать
Оргкомитет заранее.
Организационный комитет принимает на себя обязательства по пересылке сборника материалов
конференции всем участникам.
Оргкомитет предлагает помощь в резервировании жилья. Стоимость проезда и проживания оплачивается
участниками самостоятельно.

Участники конференции должны до 9 октября 2013 г. отправить на адрес электронной почты
conferenceDNU@i.ua:
1) заявку на участие в конференции (образец прилагается),
2) текст доклада,
3) отсканированную электронную копию чека о переводе организационного взноса (для тех, кто планирует
заочное участие).
Оплата производится по следующим реквизитам:
Наиболее оптимальный вариант: осуществить перевод через Сбербанк по системе «Колибри», что не
требует дополнительной информации и отличается оперативность. Необходимо указать только Ф.И.О.
получателя – Пащенко Виктор Иванович, и место проживания – Днепропетровск. Украина.
Другие варианты:
Через «Сбербанк России».
Только для расчета в рублях:
В назначении платежа указывать: Материальная помощь или Частный перевод от (обязательно
указывать фамилию и имя участника)
56А Банк-Посредник:

57D: Банк Бенефициара:
58D: Бенефициар:

ОАО «Сбербанк России», Москва, РФ
БИК 044525225, К/С 30101810400000000225
ИНН 7707083893
СВИФТ: SABRRUMM
/ 30111810100000000540
АО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Киев, Украина
26202017136647 Пащенко Виктор Иванович

Через платежную систему «Золотая корона»
Необходимо указать следующую информацию - для Пащенко Виктора Ивановича, г. Днепропетровск, и
потом переслать номер перевода.
На текущий момент партнерами Системы «Золотая корона» являются банки «ВТБ Банк», МДМ банк, Банк
Уралсиб, АКБ ЕНИСЕЙ, Перминвестбанк, Челябинвестбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Далькомбанк,
Московский областной банк, Восточный экспресс банк, Спецсетьстройбанк. Кроме того осуществить перевод
можно также в таких известных ритейлерах, как «Связной», МТС-Ритейл, «Евросеть» или «Альт Телеком».
Детали - http://www.perevod-korona.com/Pages/HowMakeTransfer.aspx
Возможно вам понадобится дополнительная информация о паспорте получателя - серия АК 991238, выдан
Новомосковским РУМВД Украины в Днепропетровской области, 6 июля 2000 года. Прописан по ул.
Подольной, дом 13, с. Николаевка Новомосковского района Днепропетровской области.
ОРГКОМИТЕТ
По вопросам конференции обращаться: Пащенко Виктор Иванович, Тит Ольга Геннадиевна
e-mail: conferenceDNU@i.ua
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Інститут міжнародної академічної та наукової співпраці
запрошує Вас прийняти участь в семінарі
«СТАЖУВАННЯ В МІЖНАРОДНИХ МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ: МІЖНАРОДНА КАР’ЄРА»
Відень, Австрія
23.10.2013 – 26.10.2013
Мета проекту – сприяння залучення українських спеціалістів до процесів підтримання миру і міжнародної
безпеки та ознайомлення учасників з можливостями стажуваннями в міжурядових організаціях.

Програма семінару передбачає робочі зустрічі, воркшопи та презентації щодо процесу аплікації і
проходження стажування та працевлаштування, а також кар’єрних можливостей в міжнародних міжурядових
організаціях.
Місце проведення:
1) Штаб-квартира Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі (ОБСЄ).
2) Штаб-квартира Організації Об’єднаних Націй у Відні (ООН);
3) Представництві Європейської Комісії у Відні.
Цільова аудиторія:
студенти, дослідники та спеціалісти з України, зацікавленні у проходженні стажування у міжнародних
міжурядових організаціях.
Організатори забезпечують: проїзд автобусом євро-класу за маршрутом Львів–Відень–Львів; проживання у
готелі (категорія 3***) із сніданками шведський стіл, візову підтримку, методологічно-навчальну програму та
роздаткові матеріали, інтеграційно-розважальні заходи, диплом, що засвідчує участь у проекті.
Організаційний внесок: 175 Євро + 500 грн.
Останній термін реєстрації: 29 вересня 2013 р.
Контактна інформація: e-mail: info@imans.com.ua,
тел.:+38 063 7886291 - Яновська Інна, менеджер проекту.
Детальна інформація щодо семінару та реєстрація учасників на сайті:
www.imans.com.ua
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
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ІV МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ»
1 жовтня 2013 року
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у ІV міжнародній науково-практичній конференції «Сталий розвиток
територій: проблеми та шляхи вирішення», яка відбудеться 1 жовтня 2013 року на базі Дніпропетровського
регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України.
Форма проведення конференції – заочна.
Мета конференції – обговорення актуальних проблем сталого розвитку територій, визначення механізмів
та інструментів його забезпечення, узагальнення світового досвіду та вироблення рекомендацій щодо
розв’язання існуючих проблем.
СЕКЦІЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Механізми та інструменти регулювання соціально-економічного розвитку територій.
Інвестиційна та інноваційна складові забезпечення сталого розвитку.
Проблеми та напрями розвитку економіки та регіональної економічної політики.
Світовий досвід управління розвитком територій.
Роль органів державної влади та органів місцевого самоврядування у забезпеченні сталого розвитку територій..
Соціально-філософські та психологічні аспекти сталого розвитку.
Робочі мови – українська, російська, польська, англійська.
До участі в конференції запрошуються науковці, експерти, викладачі вищих навчальних закладів, здобувачі
наукових ступенів, державні службовці, посадові особи органів державного управління та місцевого
самоврядування, представники політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації та інші
зацікавлені особи, які працюють над означеними проблемами.
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в конференції просимо Вас до 24 вересня 2013 р. надіслати на електронну адресу Оргкомітету з
позначкою «на конференцію» чи надати особисто до Дніпропетровського регіонального інституту державного
управління такі документи:
заявку на участь (зразок додається);
тези доповіді (вимоги до оформлення додаються);
копію платіжного доручення про сплату організаційного внеску.
Примітка: факт отримання документів електронною поштою повинен бути обов’язково підтверджений
нашим повідомленням. У разі неотримання такого підтвердження просимо звернутися до Оргкомітету.
Перелік осіб, які подали заявку та пройшли реєстрацію на конференцію, після 26 вересня
2013 року буде розміщений на сайті Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
(www.dbuapa.dp.ua).
ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ МАТЕРІАЛІВ ТА ПОРЯДОК ЇХ НАДСИЛАННЯ
Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника латиницею (наприклад: Ivanov_Ivan).
Файл Microsoft Office Word, з розширенням *.rtf або *.doc.
Файл надається на CD-диску або електронною поштою (тема електронного повідомлення має містити прізвище та
ім’я учасника, після чого зазначається «на конференцію»).
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Обсяг – до 3 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація –
книжкова, поля – 20 мм; Гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1, стиль – Normal.
Перший абзац – прізвище, ім’я та по батькові (повністю).
Другий абзац – посада, місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання.
Третій абзац – назва доповіді. Далі розміщується текст доповіді із абзацним відступом 1 см.
Список використаних джерел (за наявності) розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений
відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.
______________________________________________________________________________________________
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СТОЛЕТИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ИТОГИ, УРОКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
Филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме приглашает всех заинтересованных 21 октября 2013 года
принять участие в межрегиональной научной конференции «Столетия Первой Мировой войны: итоги, уроки,
перспективы».
Конференция посвящена историческому, политическому и цивилизационному значению I Мировой
войны. Поскольку эта война была не только концом Венской геополитической эпохи, основывавшейся на
гуманистических принципах «Просвещения», но и «полигоном» для обкатки политических технологий,
использовавшихся во всех военных конфликтах ХХ и XXI вв., нельзя приуменьшать значения этой «забытой
войны». Принципы и приѐмы, впервые означенные на полях сражений, в дипломатии, политических,
социально-экономических и духовных процессах периода Первой мировой войны, имели развитие в
грандиозных глобальных и глобалистических процессах, продолжающихся до наших дней; и ключ к
пониманию этих процессов – изучение и осмысление их истоков столетней давности.
Обсуждаемые вопросы:
Народ в Первой мировой войне: путь к «большому субъекту» (народ, нация, класс, государство).
Становление медиакратии: роль СМИ, пропаганды и агитации в военной тактике и стратегии.
Идеология как способ социального конструирования.
Дипломатия как рычаг военного механизма.
Конспирология войны: значение мировой «закулисы».
Война и мир: отражение военных событий в повседневной жизни и культуре начала ХХ века.
Путь к глобализации: от Венской геополитической системы – к Версальско-Вашингтонской.
Становление государства как абсолютного субъекта политических отношений.
Тактика Первой мировой войны как показатель кризиса светского гуманизма.

Цивилизационное значение Первой мировой войны для российской нации.
Опыт управления массовыми движениями: война как возможность для революции.
Социальные и экономические процессы в Первой мировой: путь к современности.
Отражение I Мировой войны в литературе и искусстве: борьба интерпретаций.
Первая мировая как репетиция Второй мировой и последующих политических конфликтов.
Организационный комитет конференции:
Бармашова Л.В., доцент, кэн, директор филиала ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме
Сильченкова Т.Н. доцент, кпн, зав. кафедрой ГСЭД филиала ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме
Товбин К.М. кфн, доцент кафедры ГСЭД филиала ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме
Участники конференции
Студенты и преподаватели филиала ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме и других вузов Вязьмы, Смоленской
области и прочих регионов.
Форма участия в конференции
Форма участия – очная, заочная Очное участие в конференции предполагает – выступление на конференции
и публикация статей в сборнике конференции, заочное – публикацию статьи.
(ISBN 978-5-906253-21-7)
Язык конференции – русский.
Необходимые документы
Для участия в конференции необходимо направить в электронном виде: заявку на участие в конференции
(Приложение 1); текст статьи для публикации(Приложение 2); копия квитанции оплаты оргвзноса за издание
и пересылку.
Заявка, текст статьи принимаются только по электронной почте vfmgiunauka@mail.ru до 15 октября 2013
года. Статья должна соответствовать требованиям оформления текста. Количество статей от одного автора
(соавторов) не ограничено. При отправке письма с тезисами, необходимо указать тему «Конференция» и дату
проведения.
Всем изданиям присваивается международный индекс ISBN, индексы ББК, УДК.
Сборники научных трудов рассылаются по основным библиотекам России и зарубежья.
При получении материалов, оргкомитет в течение двух дней отправляет в адрес автора письмо «Материалы
получены». Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не получившим подтверждения их
получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку.
Оформленная заявка (перечисление оргвзноса) является основанием для участия в конференции. Оргвзнос
перечисляется на расчетный счет, указанный в банковских реквизитах филиала (Приложение 3). После
оплаты оргвзноса необходимо отсканировать квитанцию и выслать по адресу vfmgiunauka@mail.ru
Организационный взнос участника конференции:
С целью возмещения организационных расходов и издание сборника участники конференции оплачивают за
статью размером 5 страниц текста (полную, неполную) – 200 рублей. За каждый лист, превышающий данное
количество страниц, оплачивается в размере 40 рублей за каждую страницу. Общий объем публикации не
должен превышать 15 страниц. Для получения дополнительного сборника необходимо произвести оплату в
размере 100 рублей за каждый дополнительный сборник. За пересылку, по территории РФ – 90 руб., страны
СНГ – 290 руб.
______________________________________________________________________________________________
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЦІННІСТЬ ПРАВА ЯК НАЙЕФЕКТИВНІШОГО РЕГУЛЯТОРА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН»
21-22 вересня 2013 р., м. Донецьк
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної юридичної наук України.
В сучасних умовах усі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно, а тому публікація результатів
досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для кожного вченого. Постійно з'являється
безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

Секції конференції:
СЕКЦІЯ 1. Історія та теорія держави та права, філософія права.
СЕКЦІЯ 2. Конституційне право, муніципальне право.
СЕКЦІЯ 3. Цивільне право та процес, сімейне право, житлове право.
СЕКЦІЯ 4. Господарське право та процес.
СЕКЦІЯ 5. Трудове право, право соціального забезпечення.
СЕКЦІЯ 6. Екологічне право, земельне право, аграрне право.
СЕКЦІЯ 7. Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право.
СЕКЦІЯ 8. Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія; кримінальний процес,
криміналістика.
СЕКЦІЯ 9. Міжнародне публічне право та міжнародне приватне право.
Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.
Форма проведення конференції: заочна
Для участі у конференції необхідно:
1. До 20 вересня 2013 року (включно) надіслати на електрону адресу: office@snyo.donetsk.ua
1.1. тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
1.2. відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути
підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово
«Квитанція» (наприклад, Семченко_С.Т._Квитанція)
2. Заповнити анкету учасника на сайті Східноукраїнської наукової юридичної організації.
3.Сплатити організаційний внесок (80 грн.) можна за наступними банківськими реквізитами: Банк
одержувача: АТ «УкрСиббанк», Рахунок одержувача: 26257007813826, ОКПО: 2920015277, МФО банка
одержувача: 351005, П.І.Б. : Захарцов Володимир Анатолійович, Призначення платежу: поповнення
рахунку Захарцов В.А. від П.І.Б.
Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет.
Вимоги до тез доповідей:
Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003,
2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий
інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт –
напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; (шрифт – курсив); назва
статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
Наприклад:
Семченко С.Т.,
к.ю.н., доцент кафедри екологічного права
Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ В
УКРАЇНІ
Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад,
Семченко_С.Т._Тези).
Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел». У тексті
посилання на використані джерела позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового
номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [3, с. 12].
Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у анкеті,
протягом двадцяти днів після проведення конференції.
Оргкомітет конференції:
Східноукраїнська наукова юридична організація
Поштова адреса: a/c 2311, 83007, м. Донецьк
Офіційна веб-сторінка: www.snyo.donetsk.ua
Електронна пошта: office@snyo.donetsk.ua
Контактний телефон: +38 066 288 43 70
______________________________________________________________________________________________
Гранти (стипендії) 2014-2015 для навчання в магістратурі університету Женеви (Швейцарія)

Факультет природничих наук університету Женеви (Faculty of science of the University of Geneva), визнаний
на міжнародному рівні науково-дослідний центр в астрономії, біології, хімії, біохімії, науках про Землю,
інформатиці, математиці, фармацевтиці та фізиці, запрошує молодих успішних спеціалістів, до участі в
конкурсі стипендій для навчання в магістратурі за всіма напрямками, представленими на факультеті
(Excellence Fellowship).
Відбір кандидатів буде відбуватися на основі академічних успіхів претендентів. До участі в конкурсі
запрошуються спеціалісти зі ступенем бакалавра і студенти, які планують отримати диплом бакалавра у
найближчому півріччі.
Для участі в конкурсі необхідно надати:
Заяву
CV, з переліком зданих під час навчання екзаменів із зазначенням отриманих оцінок
Есе на двох сторінках, що пояснює зацікавленість заявника у програмі магістратури Університету Женеви
Рекомендаційні листи від 2-х професорів
Результати GRE, TOEFL або інших мовних тестів.
Стипендія Excellence Fellowship забезпечує грант від 10000 до 15000 швейцарських франків на рік, який
виділяється на один рік, і продовжується потім на регулярній основі на термін, необхідний для завершення
вибраної магістерської програми (три або чотири семестри). Рішення про продовження фінансування
приймається на основі академічних успіхів стипендіата після закінчення першого року навчання.
Найближчий крайній термін прийому документів для участі в програмі - 14 березня 2014 року.
Відповідна магістерська програма стартує 15 вересня 2014 року.

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

