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КОНФЕРЕНЦІЇ
_____________________________________________________________________________
Министерство образования и науки РФ
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Московский государственный индустриальный университет»
в г. Вязьме Смоленской области
(филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме)
Республика Беларусь г. Брест
«Брестский государственный технический университет»
Республика Беларусь г. Витебск
«Витебский государственный университет имени П. М. Машерова»
Украина, г. Полтава
«Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка»
Украина, г. Полтава
«Полтавский университет экономики и торговли»
Казахстан, г. Петропавловск
«Северо-Казахстанский государственный университет им.М.Козыбаева»
приглашают всех заинтересованных лиц
принять участие в следующих конференциях
Международная научно-практическая студенческая конференция «Машиностроение
и современные технологии материалов» 8 октября 2013 года
инновации в машиностроении;
перспективные направления развития металлургии и материаловедения;
подготовка и переподготовка специалистов машиностроительного направления;
инновационные технологии;
новые материалы, используемые в машиностроении;
оборудование и технологические процессы;
ресурсосберегающие технологии в машиностроении.
Международная научно-практическая студенческая конференция «Актуальные
вопросы инновационного развития предприятия, региона, страны» 15 ноября 2013
года
Межрегиональная научная конференция «Столетие Первой Мировой войны: итоги,
уроки, перспективы» 15 ноября 2013 года
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 ВерсальскоВашингтонской.
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 культуре и искусстве: борьба интерпретаций.
Первая мировая как репетиция Второй мировой и последующих политических
конфликтов.
Международная научно-практическая конференция «Инновации в
автомобилестроении» 19 ноября 2013 года
Новые материалы в автомобилестроении;
Новые технологии в автомобилестроении;
Нанотехнологии и автомобилестроение;
Автомобиль и экология;
Дизайн автомобиля (внутренний и внешний) и вопросы безопасности;
Новые конструкции и аэродинамика автомобиля.
Международная научно-практическая конференция «Проблемы современной
экономики» 26 ноября 2013 годавопросы развития человеческого потенциала;
государственное регулирование экономических процессов;
маркетинг в России: современное состояние, перспективы развития;
мировая экономика и международные отношения;
проблемы формирования инновационной экономики;
рациональное природопользование и экономическая безопасность;

современные информационные технологии в экономической деятельности;
современные проблемы экономической теории и практики;
теория и практика управления в XXI веке;
управление социально-экономическим развитием региона;
управленческий и бухгалтерский учет, анализ и аудит;
финансовое управление развитием экономических систем;
экономика и управление качеством;
экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами.
Научно - методическая конференция «Новые образовательные технологии в вузе» 26
ноября 2013 года
актуальность применения в вузах новых образовательных технологий;
внедрение активных методов обучения;
дистанционные образовательные технологии;
методические подходы к обеспечению качества профессиональной подготовки студентов
средствами новых образовательных технологий;
организационные аспекты в применении новых образовательных технологий;
практические достижения по применению образовательных технологий;
разработка и внедрение технологий мониторинга учебных достижений;
современные электронные образовательные ресурсы и методики обучения с их
использованием;
технологии, основанные на использовании мобильных устройств, в том числе
планшетных компьютеров
Международная ежегодная научно-практическая заочная конференция
«Образование, наука, производство» 3 декабря 2013 года
Часть 1 - Экономика
Часть 2 - Промышленность и транспорт
Часть 3 - Образование
Часть 4 - Экология
Часть 5 – Современные информационные технологии в управлении

Международная научно-практическая интерактивная конференция «Инновации в
современном мире: проблемы и перспективы» 10 декабря 2013 года
Секция 1 Физико-математические науки.
Секция 2 Химические науки.
Секция 3 Биологические науки.
Секция 4 Технические науки.
Секция 5 Сельскохозяйственные науки.
Секция 6 Экономические науки.
Секция 7 Философские науки.
Секция 8 Педагогические науки.
Секция 9 Психологические науки.
Секция 10 Социологические науки.
Межвузовская студенческая научная конференция «20 лет Конституции России:
исторический, правовой, политический опыт» 13 декабря 2013 года
История современной российской Конституции в социально-политическом контексте
Переход от Конституции СССР к Конституции России как цивилизационный сдвиг
Конституция России в действительной юридической практике
Легитимность и легитимация в юридической практике
Закон как мерило повседневной деятельности
Конституционные реформы в отечественной и мировой практике
Проблемы соответствия Конституции политическим и социальным реалиям России
Конституционные установки и законодательные механизмы России
Адекватность новых проектов Конституции России
История конституционных поправок как история России
Сопоставление основных нормативов Конституций России и стран бывшего СССР
Проблема Конституционного собрания как зеркало социально-политических
противоречий
Конституция как «глас народа» и как волеизъявление политических групп
Правотворчество и роль в нѐм «политического класса»

Конституция, право и правоохранительная деятельность
Международная научно-практическая заочная конференция «Перспективы
развития информационных технологий» 20 декабря 2013 года
автоматизация и управление технологическими процессами и производствами;
информационные технологии в образовании;
информационные технологии в системе управления предприятием;
информационные технологии в экономике;
информационные технологии и безопасность;
телекоммуникационные системы и компьютерные сети;
управление в социальных и экономических системах;
элементы и устройства вычислительной техники и систем управления.
_____________________________________________________________________________
Министерство образования и науки Украины
Национальная академия наук Украины
Университет имени Пъера и Марии Кюри (Франция)
Мариборский университет* (Словения)
Ягеллонский университет (Польша)
Таллиннский технологический университет (Эстония)
Международный университет гражданской авиации (Марокко)
Институт физики прочности и материаловедения Сибирского
отделения РАН (Россия)
Нацыональный книверситет биоресурсов и природопользования Украины
Научное общество им. Шевченка
Тернопольская областная организация украинского союза научно-технической
интеллигенции
Международная
научно-техническая конференция
молодых ученых и студентов
«АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
11-12 декабря 2013 года
ТЕРНОПОЛЬ, УКРАИНА
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя приглашает
Вас принять участие в Международной научно-технической конференции молодых ученых
и студентов «Актуальные задачи современных технологий».
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
– физико-технические основы развития новых технологий;
– новые материалы, прочность и долговечность элементов конструкций;
– современные технологии в строительстве, транспорте, машиноприборостроении;

и

–
–
–
–

компьютерно-информационные технологии и системы связи;
электротехника и энергосбережения;
фундаментальные проблемы пищевых, био- и нанотехнологий;
экономические и социальные аспекты новых технологий.

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
украинский, английский, российский, польский.
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
К началу работы планируется сборник тезисов конференции.
Полностекстовые статти могут быть опубликованы в профессиональных изданиях:
 Научный журнал “Вісник Тернопільського національного технічного університету”;
 Научный журнал ““Галицький економічний вісник”.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия ______________________________
Имя __________________________________
Отчество ______________________________
Учено звание __________________________
Ученая степень _________________________
Организация ___________________________
Должность ____________________________
Адрес для переписки ___________________
Телефон ______________________________
Факс _________________________________
E-mail: ________________________________
Я планирую:
выступить с пленарным докладом
выступить с секционным докладом
заочное участие в конференции
Информация о докладе (авторы и название)
______________________________________
Название секции _______________________
Необходимость бронирования жилья ______
Регистрационную форму, электронную версию отредактированных тезисов и копию
квитанции об оплате оргвзноса необходимо послать по электронному или почтовому
адресу оргкомитета до 15 ноября в 2013 г.
Адрес оргкомитета:
ТНТУ имени Ивана Пулюя
ул. Руска,56, м. Тернополь, 46001
тел. (0352) 255798, факс (0352) 254983
E-mail: volodymyrdzyura@gmail.com
Регистрационную форму и информацию о конференции можно загрузить за следующей
ссылкой
www.tntu.edu.ua/technology2013/invitation1-rus.pdf
_____________________________________________________________________________
Міністерство освіти і науки України

Національна академія наук України
Донецька обласна державна адміністрація
Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України
Інститут української мови НАН України
Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка
Донецький національний університет
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Інформаційний лист
Запрошуємо вас до участі у V Всеукраїнській науково-теоретичній конференції
«Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури», яка
відбудеться 28 листопада 2013 року в м. Донецьку.
Пленарне засідання відбудеться з 11:00 до 13:00 год. у Донецькому національному
академічному українському музично-драматичному театрі (вул. Артема 74-а), секційні – в
Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (вул. Артема, 129-а).
У рамах конференції плановано обговорення такого кола проблем, які будуть об’єднані в
декілька секцій:
1.
Творчий доробок поета і національна класична спадщина.
2.
Філософсько-екзистенційний дискурс Василя Стуса.
3.
Національно-естетичні концепти митця.
4.
Поетика творів Василя Стуса.
5.
Епістолярій письменника: мистецькі й літературні контакти.
6.
Літературно-критична спадщина митця в літературознавчому дискурсі.
7.
Творчість Василя Стуса в контексті європейської культури.
8.
Перекладацька діяльність митця: літературний діалог із попередниками.
9.
Мовний світ Василя Стуса: новаторство та проблема авторського словника. Корпус
текстів поета.
Для участі в конференції просимо до 15 листопада 2013 р. надіслати текст доповіді
(також електронний варіант) і заявку (окремий файл) із зазначенням теми та відомостями
про учасника конференції (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання,
місце роботи, адреса, телефон, е mail), а також конверт зі зворотною адресою. Учасники,
які не мають наукового ступеня, подають рецензію, підписану доктором чи кандидатом
філологічних наук. Оргкомітет лишає за собою право відхилити ті статті, які не
відповідають вимогам. Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників.
Надіслані статті будуть надруковані безкоштовно у збірнику матеріалів конференції або
(за бажанням учасників) у чергових випусках збірників наукових праць:
1. «Актуальні проблеми української літератури і фольклору», що входить до переліку
видань ВАК України (для літературознавців). Просимо враховувати Постанову №7-05/1
Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку
ВАК України» від 15.01.2003. До друку приймаються статті обсягом не менше 7 сторінок
формату А 4 (диск із текстом та підписаний автором надрукований примірник тексту).
Див. примітки.
2. «Лінгвістичні студії», що є реферованим виданням, входить до переліку видань ВАК
України (для мовознавців). Див. примітки.
Заявку, вказані матеріали та конверт із заповненою зворотною адресою просимо
надсилати до 15 листопада 2013 р. за адресою:
Кафедра історії української літератури і фольклористики, філологічний факультет,
Донецький національний університет, вул. Університетська, 24, 83001.
E-mail: kaf.ist.ukr@mail.ru

Кафедра української мови та прикладної лінгвістики, філологічний факультет, Донецький
національний університет, вул. Університетська, 24, 83001.
Телефони: (062) 302-07-62 – кафедра історії української літератури і фольклористики;
(062) 302 09 45 – кафедра української мови та прикладної лінгвістики.
E-mail: donkafukr@ukr.net
Контактні телефони:
1) кафедра історії української літератури і фольклористики: (050) 992-31-21 (Бердник
Олена Станіславівна); (095) 42-65-837 (Несвіт Сергій Володимирович);
2) кафедра української мови та прикладної лінгвістики: (050) 948-68-57 (Волянська Юлія
Юріївна).
Матеріали для друку просимо надсилати до 15 листопада 2013 року на адресу: Волянська
Юлія Юріївна, кафедра української мови та прикладної лінгвістики, філологічний
факультет, Донецький національний університет, вул. Університетська, 24, м. Донецьк,
83001, тел. для довідок +380623020945.
Електронний варіант просимо надсилати на адресу: yzelen@bk.ru (тема: Василь Стус).
Волянська Юлія Юріївна, відповідальний секретар: +38(050)948-68-57.
Відповідальний за поселення Данилюк Ілля Григорович: +38 067 7084691.
Про необхідність забезпечення гуртожитком / готелем просимо повідомити не пізніше
15 листопада 2013 року.
Примітки:
Оплата за публікацію, а також організаційний внесок (у розмірі 100 гривень)
здійснюються тільки після отримання запрошення на конференцію впродовж тижня за
поданою адресою. Вартість однієї сторінки для публікації у фахових виданнях – 30
гривень.
Вимоги до публікацій у збірнику «Лінгвістичні студії» розміщені в додатку, а також на
сайті mova.dn.ua, у збірнику «Актуальні проблеми української літератури і фольклору» –
див. додаток.
Оргкомітет
Додаток
Вимоги
до оформлення статей у збірнику
«Актуальні проблеми української літератури і фольклору»
Під час написання статей слід враховувати Постанову № 7-05 / 1 від 15.01.2003 Президії
ВАК „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України”. До
друку приймаються наукові статті, в яких наявні такі елементи: 1) постановка проблеми у
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями; 2)
аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми; 3) виокремлення
невирішених питань, яким присвячено статтю; 4) формування мети і завдання статті; 5)
виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6)
висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Бібліографія оформлюється
у відповідності до вимог, вміщених у Бюлетені ВАК України № 3 за 2008 рік.
Технічні погодження:
1.
Обсяг статті від 10 сторінок (приблизно 20 000 друк. знаків або 0,5 друк. аркуша).
2.
Стандарти: папір формату А 4; ґарнітура набору Times New Roman Cyr, кеґль 14 pt;
міжрядковий інтервал 1,5; береги: лівий – 30 мм, верхній і нижній – 20 мм, правий 15 мм.
Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 мм.
3.
Текст набирається без переносів (!), із вирівнюванням за шириною сторінки.
Допускається виділення ключових понять курсивом. Необхідно використовувати лише

прямі лапки („”). При наборі тексту необхідно розрізняти символи дефісу (-) і тире ( – ).
Бажано уникати посторінкових зносок.
Матеріали розташовуються в такій послідовності:
1.
Індекс УДК (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю).
2.
Ім’я та прізвище автора / авторів (окремий абзац із вирівнюванням по правому
краю).
3.
Науковий ступінь, вчене звання, або аспірант / маґістрант; назва установи (окремий
абзац із вирівнюванням по правому краю).
4.
Назва статті (жирний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по центру).
5.
Текст статті. Бібліографічні посилання у тексті беруться в квадратні дужки. Перша
цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та
номер сторінки розділяються комою та пробілом, номера джерел – крапкою з комою,
напр.: [2], [2, 55], [3, 567; 12, 434], [7; 8; 12]. Крапка в реченні ставиться після дужок,
посилань.
6.
Список використаних джерел, оформлений за останніми вимогами ВАК України
(Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 9-13). Джерела наводяться в алфавітному
порядку з окремого абзацу.
7.
УВАГА! Анотації статті (до 500 друкованих знаків кожна), ключові слова, ім’я та
прізвище автора з назвою статті подаються трьома мовами: українською, російською та
англійською – окремими абзацами з вирівнюванням за шириною. Анотація українською
мовою подається після назви статті, а іншомовні – після списку використаних джерел.
Просимо подавати ім’я, прізвище та назву статті російською та англійською мовами.
Телефон для довідок з вимог до оформлення статей: 8 (062) 302-07-62.
Вимоги
до оформлення статей у збірнику «Лінгвістичні студії»
Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір паперу – А4. Шрифт Times New Roman, розмір
12, стиль “нормальний” (“звичайний”). Якщо використано інший шрифт, необхідно
подати його на дискеті. Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ 1 см. Текст
друкується без переносів. Сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті.
На першому рядку у правому куті друкуються ім’я і прізвище автора напівжирними
літерами. На другому рядку у лівому куті – шифр ББК (звичайний шрифт). На третьому –
шифр УДК (звичайний шрифт). На наступному рядку друкується назва статті
(відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок курсивом подається
реферат українською мовою (до 10 рядків). На наступному рядку з абзацу наводяться
ключові слова (шрифт – курсив).
Зразок оформлення початку статті:
Анатолій Загнітко
ББК Ш12=411.4*2
УДК 81-116.3
ФУНКЦІЙНО-ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ГРАМАТИКА СЛУЖБОВОСТІ
Схарактеризовано особливості категорійних класів слів службовості; встановлено
основні кваліфікаційні ознаки і параметри лексикографічної граматики службовості з
розмежуванням широкого та вузького її розуміння; визначено різновиди одиниць
лексикографічної граматики службовості та подано визначальні риси парадигмального
простору службових слів; запропоновано словникову статтю з опертям на широке
розуміння лексикографічної граматики службовості.
Ключові слова: лексикографічна граматика, категорійний клас слів,
морфосинтагматична парадигма, морфологічна парадигма, контекстна парадигма,
словникова стаття.
Через один рядок після реферату подається основний текст статті (вирівнюється за
шириною). Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Покликання у тексті публікації
оформлюються за допомогою квадратних дужок [] із вказівкою прізвища автора, року

видання (за потреби – сторінки). Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає
у розмірі і наявності пробілів до і після тире. Скорочення типу т. п., т. д., XVI ст., ініціали
при прізвищах (напр., Н.Л. Іваницька), назви населених пунктів типу м. Київ, с. Іванівка
друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).
Скорочення типу 90 ті, 1 го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш
Ctrl+Shift+дефіс). Примітки (виноски) робляться автоматично (Вставка – Виноска).
Якщо у статті наводяться схеми, їх необхідно групувати (Вид – Панель інструментів –
Малювання – Вибір об’єкта. Тримаючи кнопку “Вибір об’єкта”, виділіть об’єкти, які треба
об’єднати у групу, на панелі інструментів “Малювання” натисніть кнопку “Дії”, виберіть
команду “Групувати”).
Список літератури подається в алфавітному порядку з дотриманням державного
стандарту(ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). Назва “Література” друкується через один рядок після
основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка). Зразок:
Література
Вихованець, Городенська 2004: Вихованець, І.Р., Городенська, К.Г. Теоретична
морфологія української мови [Текст] / І. Р. Вихованець (ред.). – К. : Університетське
видавництво "Пульсари", 2004. – 398 с. – (Академічна граматика української мови). –
Бібліогр. : с. 391-398. – 2000 пр. – ISBN 966-7671-60-7.
Алефіренко 1988: Алефіренко, М.Ф. Лінгвокреативні процеси формування фразеологічної
семантики [Текст] / М. Ф. Алефіренко // Мовознавство. – 1988. – № 5. – С. 35-41. –
Бібліогр. : с. 41.
Данилюк 2006: Данилюк, І.Г. Синкретизм у системі частин мови [Текст] : автореф. дис.
канд. філол. наук : 10.02.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2006. – 20 с.
Список літератури має містити не менше 8 позицій.
Завершують публікацію резюме російською та англійською мовами (кожне резюме до
десяти рядків, шрифт курсив). Вони подаються через один рядок після списку літератури:
прізвище та ім’я автора, назва статті, текст резюме, ключові слова.
Стаття має супроводжуватися РЕФЕРАТОМ мовою статті / англійською / українською в
окремому файлі у форматі *.doc, що повинен містити такі компоненти: назва статті
(перший рядок, напівжирний шрифт), ім’я та прізвище автора (другий рядок, напівжирний
шрифт), кафедра / відділ, навчальний заклад / установа, місто, область, країна (третійчетвертий рядки, звичайний шрифт); актуальність, мета, завдання, висновки, перспектива
дослідження, анотація і ключові слова (кожен компонент з нового абзацу звичайним
шрифтом; назви кожного з цих пунктів подаються напівжирним шрифтом на окремому
рядку); список літератури (разом зі списком джерел ілюстративного матеріалу /
лексикографічних джерел тощо – за наявності) (звичайний шрифт), e-mail. Завершує
реферат довідка про автора: ім’я, по батькові, прізвище, науковий ступінь, звання, посада
(для аспірантів – спеціальність), кафедра, навчальний заклад / установа (звичайний
шрифт); коло наукових інтересів (звичайний шрифт).
Назва файла (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова “referat”, між ними
Shift+дефіс, напр.: petrenko_referat.doc
В окремому файлі у форматі *.doc подаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по
батькові, науковий ступінь, звання (для аспірантів – спеціальність), місце роботи, посада,
домашня адреса, телефон, e-mail, коло наукових зацікавлень. Назва файла (латиницею)
має складатися з прізвища автора і слова “vidomosti”, між ними Shift+дефіс, напр.:
petrenko_vidomosti.doc Необхідно також подати роздрук з відомостями про автора (окрема
сторінка). Разом з указаними матеріалами просимо надіслати 1 конверт із заповненою
зворотною адресою.
Усі автори, крім докторів наук, обов’язково надсилають рецензію доктора філологічних
наук на поданий матеріал, завірену вченим секретарем установи або відділом кадрів.
Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються.
Одноосібні матеріали докторів наук будуть опубліковані безкоштовно.

Матеріали для друку та копію квитанції про оплату просимо надсилати до 15 листопада
2013 року на адресу: Путіліній Оксані Леонідівні, кафедра української мови та прикладної
лінгвістики, філологічний факультет, Донецький національний університет, вул.
Університетська, 24, м. Донецьк, 83001.
Кошти на публікацію статті поштовим переказом просимо надсилати до 15 листопада
2013 року на адресу: Ємельяненко Ганні Володимирівні, проспект Комсомольський, 27,
кв. 87, м. Донецьк, 83001.
_____________________________________________________________________________
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............................................. до 13 жовтня 2013 р.
 Прибуття до Києва ................................................................................. 27–28 листопада 2013 р.
 Робота конференції ................................................................................ 28–29 листопада 2013 р.
 Від’їзд учасників .......................................................................................... 29 листопада 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
ГУ ДКCУ 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»,
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»
ЗАЯВКА
на участь у Х Всеукраїнській науково-методичній конференції
«ВИЩА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ»
Прізвище

Ім’я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Організація (повна назва)
Адреса
Телефон
E-mail
Тема доповіді
Прошу забронювати для мене ____місць
з «___» по «___» листопада 2013 р.:
– в університетському готелі (орієнтовна вартість 200 грн. за добу)
– у міському готелі
Заповніть та відправте електронною поштою з копією платіжного доручення до 13
жовтня 2013 р.
Офіційне запрошення буде Вам надіслано електронною поштою до 5 листопада 2013 р. за
адресою, зазначеною у заявці.
_____________________________________________________________________________
VІ науково-практична конференція «Актуальні питання патології за умов дії
надзвичайних факторів на організм»
Міністерство охорони здоров’я України
Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського”
Управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації
VІ науково-практична конференція
«Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм»
31 жовтня –01 листопада 2013 року
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.
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 пт через 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
Просимо за 2 тижні до початку підтвердити свою участь у конференції на e-mail:
APPkonf@gmail.com
Просимо за 1 міс. до початку конференції підтвердити свою участь, за 2 тижні – вказати
дату і час приїзду для організації зустрічі.
Проживання – готель НОК “Червона калина”, готелі міста Тернополя.
Оплата проживання і харчування здійснюються за готівку.
При реєстрації учасники сплачують оргвнесок.
Кошти за ПУБЛІКАЦІЮ просимо надіслати до 27.09.2013 року на рахунок:

ДВНЗ "Тернопільський державний
медичний університет
ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України"
Код 02010830
Банківські реквізити:
р/р: № 31252273210444 в ГУДКСУ в
Тернопільській обл., МФО 838012.
!!! з поміткою - оплата публікації на конференцію: “Актуальні питання патології …”
(31/10-01/11/2013)
При бажанні сплатити ОРГВНЕСОК до 27.09.2013 року надсилати рахунок:
ДВНЗ "Тернопільський державний
медичний університет
ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України"
Код 02010830
Банківські реквізити:
р/р 31258277220445 в ГУДКСУ в
Тернопільській обл., МФО 838012
!!! з поміткою - оплата оргвнеску на конференцію: “Актуальні питання патології …”
(31/10-01/11/2013)
КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:
Науковий відділ (форуми)- керівник – Оксана Шевчук; інспектор відділу - Наталія
Максимів (0352) 52-04-79, e-mail:
vonf_tdmu@ukr.net
Завідувач кафедри патологічної фізіології ТДМУ – проф. Ю.І. Бондаренко (0352) 52-37-64,
e-mail: APPkonf@gmail.com
Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором.
Оплата проживання і харчування здійснюється за готівку.
Вартість проживання від 130 грн (доба).
Оплата оргвнеску буде проводитись під час реєстрації (150 грн).
_____________________________________________________________________________
ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова.
Комунікація»
Запрошуємо взяти участь у ХІІІ Міжнародній науковій конференції «Каразінські
читання: Людина. Мова. Комунікація».
Факультет іноземних мов запрошуе науковців прийняти участь у ХІІІ Міжнародній
науковій конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація», яка
проходитиме 7 лютого 2014 року у Харківському національному університеті імені В.
Н. Каразіна.
Робочі мови конференції: українська, російська, західноєвропейські.
До початку конференції планується друк збірника тез.
Подання матеріалів: до 15 листопада 2013 року.
Вимоги до оформлення тез.
Додаткову інформацію можна одержати в Оргкомітеті:
Телефон для довідок: (057) 707-53-43
Е-mail: germphil@univer.kharkov.ua, germphil@karazin.ua
_____________________________________________________________________________

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

