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КОНФЕРЕНЦІЇ
Оголошення про проведення
I-го конкурсу проектів на отримання грантової підтримки
Фонду майбутнього України
в 2013 році
Фондом майбутнього України оголошено грантовий Конкурс на отримання фінансової
підтримки проектів, які орієнтовані на створення і підвищення інтелектуального капіталу
України, приєднання України до світових інтелектуальних процесів. Учасниками
Конкурсу проектів можуть стати організації, а також фізичні особи (у тому числі
представники колективів дослідників), які є резидентами України.
Основні тематичні пріоритети Конкурсу в 2013 році:
•
«Майбутнє України в мінливому світі »
•
«Майбутнє міст, осель і систем розселення»
•
«Нове мислення для нового світу»
•
«Освіта майбутнього»
•
«Суспільство майбутнього та інші цінності»
•
«Здоров'я і довголіття»
•
«Мистецтво для майбутнього»
Заявки на конкурс подаються до 3 листопада 2013 року. Подача заявки проводиться
згідно з шаблонами, що запропоновані організаторами Конкурсу, файлами формату. Doc,.
Xls,. Pdf, трьома мовами - українською, російською та англійською. Подані до розгляду
заявки повинні мати наступну структуру:
a.
Аплікаційна Анкета Заявника за формою розробленою. Секретаріатом Конкурсу
(скорочена форма)
b.
Резюме заявки (не більше 1500 знаків), яке містить: постановку проблеми, спосіб її
вирішення, короткий опис проекту, очікувані результати, попередній досвід заявника і
партнерів, ключові суми бюджету проекту.
c.
Графік реалізації проекту.
d.
Бюджет проекту.
Відбір та затвердження списку проектів, допущених на Конкурс, буде проведений до 14
листопада 2013 року, після чого аплікати матимуть можливість подати Заявки в повному
форматі в період до 8 грудня 2013.
Проведення публічного захисту проектів, допущених на Конкурс, відбудеться 20 грудня,
а опублікування результатів конкурсу та урочисте нагородження переможців відбудуться
21 грудня 2013 року.
Конкурсні заявки можуть містити запит на будь-який обґрунтований розмір гранту в
діапазоні від 100 000 грн. до 8 000 000 грн.
Проекти, що подаються на Конкурс, мають бути реалізовані в період не більше 3-х
років. Пріоритет у підтримці буде наданий проектам, що демонструють можливість
сталого розвитку після завершення фінансування з боку Фонду.
Отримати більш детальну інформацію про умови і процедури проведення Конкурсу
можна на Інтернет-сторінці grants.future-ukraine.org.ua, а також звернувшись до
Секретаріату Конкурсу.
_____________________________________________________________________________
Інтернет-конференція "Сучасна економічна наука: нові гіпотези, тенденції та
перспективи розвитку" 25-30 листопада
В е л ь м и ш а н о в н і к о л е г и!
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ)

має честь запросити Вас, Ваших студентів й аспірантів взяти участь у
І Всеукраїнській Інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених
"Сучасна економічна наука: нові гіпотези, тенденції і перспективи розвитку",
яку проводить Інститут економіки і фінансів СНУ ім. В. Даля.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
27 – 29 березня 2014 року
XVІIІ наукова конференція
„МОЛОДА СПОРТИВНА НА УКА УКРАЇНИ”
Напрямки роботи конференції:

теорія та методика підготовки спортсменів; олімпійський, паралімпійський і
професійний спорт;

фізичне виховання різних верств населення;

фізична реабілітація; адаптивне фізичне виховання; медико-біологічні основи
фізичного виховання і спорту;

проблеми здорового способу життя, підготовки кадрів та управління у сфері
фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.
У програмі конференції: пленарне та секційні засідання, обговорення доповідей
студентів та аспірантів за участю провідних фахівців галузі, „круглі столи”, майстер-класи,
екскурсійні та спортивні заходи.
Матеріали будуть надруковані до початку конференції у фаховому виданні (постанова
президії ВАК України № 1 – 05/1 від 10.02.2010 р.). Мови видання – українська, російська,
польська, англійська. Посилання на сторінку „Молодої спортивної науки України” в базі
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_
Gum/MSNU/index.html. Видання зареєстроване в міжнародній наукометричній базі "Index
Copernicus Journals Master List".
Оргкомітет приймає статті до 1 грудня 2013 року!!!
Вимоги до оформлення наукової статті:
1) обсяг статті – 8-15 сторінок, включно з літературою, таблицями, рисунками й
анотаціями;
2) порядок оформлення першої сторінки статті: номер напрямку; УДК; великими
літерами заголовок; нижче – ім’я та прізвище автора (авторів); нижче – місце праці
(навчання) автора (авторів); нижче – анотація (500 знаків) і ключові слова (до десяти)
українською мовою (!) ; анотація повинна містити інформацію про наукову
проблему, мету, організацію та основні результати дослідження;
3) виклад матеріалу статті має відповідати п. 3. постанови президії ВАК України від
15 січня 2003 р. №7-05/1 і містити такі необхідні елементи: постановка проблеми та її
зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і
публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор,
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
формулювання мети дослідження (постановка завдань); методи та організація
дослідження; виклад основного матеріалу з аналізом отриманих наукових результатів;
висновки і перспективи подальших пошуків у цьому напрямку, список літератури;
4) після списку літератури – назва статті; ім’я та прізвище автора (авторів); місце
праці (навчання) автора (авторів); анотації (500 знаків кожна) та ключові слова (до

десяти) – спочатку російською (чи польською), потім англійською мовами. Не
дозволяється переклад на іноземну мову електронним перекладачем!
Технічні вимоги:
статті подаються в електронному варіанті та у друкованому вигляді;
формат А 4; поля: ліве – 2,5, верхнє, нижнє, праве – 2 см;
шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль – 14 пт;
відступ на абзац 1 см, міжрядковий інтервал – 1,5;
між словами 1 пробіл;
ілюстративний матеріал (тільки чорно-білий!) виконується у форматі JPG або TIF;
таблиці й ілюстрації (до 25 % загального обсягу статті) обов’язково повинні
супроводжуватися підписами та посиланнями на них у тексті статті;
8) не дозволяється вирівнювання тексту за допомогою табуляції і
пробілів, а також ущільнення та розрідження тексту!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

 Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних,
географічних назв, власних імен.
 Статті мають бути оригінальними, ніде не друкованими, не поданими до публікації в
інші видання.
 Статті аспірантів (здобувачів) наукового ступеня та студентів розглядатимуться тільки
за підписом наукового керівника „до друку”.
У разі недотримання авторами цих вимог
Редколегія зберігає за собою право відхиляти подані статті або вносити
в них корективи.
 Статті в роздрукованому вигляді обов’язково (!!!) надсилати поштою на адресу
редакції:
ЛДУФК, вул. Костюшка, 11, м. Львів, Україна, 79007
та в електронному вигляді на e-mail: msnu.ldufk@gmail.com
 Після рецензування статті повідомлення про її прийняття до друку (чи відхилення)
надсилається авторові лише на електронну адресу. Тільки тоді автор оплачує
видання
і
надсилає
копію
квитанції
про
оплату
на e-mail:
msnu.ldufk@gmail.com
 Редакційно-видавниче опрацювання матеріалу, поданого до 30.11.2013 – 25 грн за 1
сторінку авторського рукопису (можливі зміни), за опрацювання статті, поданої з
01.12.2013. по 15.01.2014. , – 35 грн за сторінку!!!
Реєстраційний внесок (включає «портфель учасника», сертифікат, оренда
приміщень, мультимедійне забезпечення під час секційних засідань, культурну програму,
каву-брейк) – 130 грн сплачується особисто.
Кошти перераховувати
поштовим переказом на
адресу:
Самсонюк Людмила
Євгенівна, вул. Гребінки, 6,
м. Львів, Україна, 79007

Телефони для довідок:
Голова оргкомітету, проректор з науки та зовнішніх
зв’язків
Михайло Михайлович ЛИНЕЦЬ
тел. +38-(032)-272-68-00, факс +38-(032)-272-70-42;
мобіл. +38-097-501-64-44
Секретар оргкомітету, завідувач аспірантури та
докторантури,
Любов Ярославівна ЧЕХОВСЬКА
тел. +38-(032)-260-32-57, мобіл. +38-067-340-30-33

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
«СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»
І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й Л И С Т
15-16 травня 2014 року









У Львівському державному університеті фізичної культури проводиться
IХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення»
за такими напрямками:
Історико-філософські та соціально-економічні аспекти фітнесу, рекреації, туристичної
діяльності
Рекреаційно-туристичні зони, території, об’єкти
Технології фітнесу і рекреаційних занять з різними верствами населення
«Спорт для всіх» в Україні та зарубіжних країнах
Спортивно-оздоровчий туризм
Стан, проблеми, перспективи розвитку адаптивної фізичної культури
Підготовка кадрів з фітнесу, рекреації, туризму.

Для участі у конференції просимо Вас до 1 березня 2014 року надсилати статті та
авторські довідки на електронну адресу оргкомітету: recreation@ldufk.edu.ua та у
роздрукованому вигляді, разом з поштовим переказом, на адресу: 79007 м. Львів, вул.
Костюшка, 11; Львівський державний університет фізичної культури, кафедра Фітнесу і
рекреації, Турка Ростислав Орестович.
Вимоги до оформлення: назва статті, ім’я та прізвище автора (авторів, не більше 3х), навчальний заклад; постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій,
виклад основного матеріалу (мета, методи і результати дослідження), висновки, список
літератури (3-5 джерел).
Технічні вимоги: шрифт Times New Roman, 14 pt, інтервал 1,5 у форматі WORD,
обсяг тексту – 3- 5 сторінок. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.
Оплата за статтю – 30 гривень за сторінку. В авторській довідці необхідно
зазначити: посаду, науковий ступіть, вчене звання. Магістрантів просимо готувати статті у
співавторстві із науковими керівниками. Збірка матеріалів конференції буде надрукована
до початку її роботи.
У програмі конференції - відвідування рекреаційних об’єктів Карпат і фітнес-клубів
(мати відповідний одяг і взуття).
Бронювання житла просимо здійснювати самостійно.
Голова оргкомітету конференції - зав. кафедрою Фітнесу і рекреації, професор Жданова
Ольга Миколаївна тел.моб.: 067-265-49-36, e-mail: zdanowa@gmail.com. Телефон
кафедри: ((032) 272-57-02).
Інформація про умови проведення конференції міститься також на сайті університету:
www.unfiz.lviv.ua
І Національний Форум "Бізнес і університети"
Шановні колеги!

Запрошуємо до участі у І-му Національному Форумі "Бізнес і університети", який
проходитиме 27 листопада в м. Київ.
Реєстрація триватиме до 1 листопада .
Реєстраційну
форму
можна
завантажити
за
посиланням
http://www.csrreview.net/index/nacionalnyy-forum-biznes------_2.html
Триває робота над дослідженням розвитку партнерств між бізнесом та університетами в
Україні. Заповніть, будь-ласка додану анкету і надішліть
на електронну адресу oy@csr-ukraine.org до 18 жовтня. Будемо вдячні, якщо Ви залучите
Ваших партнерів до анкетування.
Форум відбувається за підтримки Міністерства освіти і науки України.
Бізнес-партнери Форуму: СКМ, Microsoft, OTP bank.
Генеральний медіа партнер - щоденна всеукраїнська газете "День", діловий медіапартнер діловий щотижневик "Компаньойн".
Приєднуйтесь та слідкуйте за новинами І Національного Форуму "Бізнес і університети" на
Facebook https://www.facebook.com/business.universities.27.11
Контакти:
Ольга Янковська, координатор освітніх программ Центру "Розвиток КСВ"
(044) 280 11 47, 098 836 43 24
oy@csr-ukraine.org.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во II Международной научно-технической конференции
«Современные проблемы физики, химии и биологии. ФизХимБио - 2013», которая состоится
в Севастопольском национальном техническом университете с 27 по 29 ноября 2013 г. в
дистанционном режиме.
Первое информационное письмо о конференции - в присоединенном файле. Для включения
в программу конференции рассматриваются материалы, присланные электронной почтой на
адрес physchembio@ukr.net до 20 ноября 2013 г.
Официальный сайт конференции - physchembio.pp.ua

V Ювілейний міжнародний медичний форум
15-17 квітня 2014 року в Києві, у Виставковому Центрі "КиївЕкспоПлаза",
відбудеться V Ювілейний міжнародний медичний форум.
Це масштабний комплексний захід інноваційної направленості галузі охорони здоров'я
України, який об'єднує потужну науково-практичну програму, школи, виставки і
спеціалізовані експозиції та створює міжнародну платформу для обміну досвідом та
підвищення кваліфікації спеціалістів охорони здоров'я.
Організатори Форуму - Національна академія медичних наук України, Національна
академія наук України, Компанія LMT. За підтримки Комітету Верховної Ради з питань
охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я України, Державної служби України з
лікарських препаратів та за сприяння медичних асоціацій, громадських організацій, вищих
навчальних медичних закладів України, соціальних фондів.
Форум об'єднує: ІІІ Міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень
медичної науки в практику охорони здоров'я України".
Тематичні напрями Конгресу:
- Організація і управління охороною здоров'я;
- Лабораторна медицина;
- Медична радіологія;

- Терапія: алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, геріатрія, дерматовенерологія,
дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, імунологія, інфекційні хвороби, кардіологія,
неврологія, нефрологія, урологія, офтальмологія, пульмонологія, фізіотерапія,
функціональна діагностика
- Сімейна медицина
- Медицина невідкладних станів
- Хірургія та нейрохірургія
- Онкологія
- Ортопедія і травматологія
- Гематологія і трансфузіологія
- Педіатрія, акушерство і гінекологія
- Організація і управління фармацією, аналітично-контрольна фармація, клінічна фармація
- Епідеміологія, бактеріологія, мікробіологія, вірусологія
MEDZoom - зона майстер-класів і презентацій. Сучасна медична техніка в практиці,
унікальна можливість тестування обладнання, отримання кваліфікаційних консультацій
від професіоналів.
- Українська лабораторна школа
- Школа ультразвукової і функціональної діагностики
- Школа екстренної медичної допомоги
- Міжнародна школа по реабілітаційній терапії
- Українська школа медсестринства
InnovationZone - відкриті презентації інноваційних розробок галузі охорони здоров'я
•MEDICAEXPO - Міжнародна виставка охорони здоров'я
•MEDRadiology - конвенціональна рентгенодіагностика, рентгенівська комп'ютерна
томографія, магнітно-резонансна томографія, ультразвукова діагностика, ядерна
медицина, променева терапія, радіаційна безпека
•MEDLab - комплексне забезпечення медичних лабораторій
•MEDTech - медична техніка і обладнання для амбулаторного і стаціонарного лікування
•MEDSolutions - комплексні рішення для закладів охорони здоров'я: проектування,
інжиніринг, автоматизація, телекомунікаційні та інформаційні технології в медицині
•MEDRehab&Physio - обладнання і технології для фізіотерапії та медичної реабілітації
•MEDСleanTech - чисті приміщення, клінінг, спецодяг і засоби індивідуального захисту
•MEDInnovation - інноваційні розробки і перспективні проекти науково-дослідних
закладів медичного профілю і медичних ВУЗів
•MEDDent - обладнання, матеріали і технології в області стоматології
•MEDEsthetics - професійне обладнання, матеріали і сучасні технології для естетичної
медицини. Напрямок anti-aging

•PHARMAEXPO - Міжнародна фармацевтична виставка. Лікарські препарати,
парафармацевтична продукція, товари медичного призначення, лікувальна косметика,
комплексне оснащення аптек, послуги фармацевтичного ринку.
Додаткова інформація:
з питань участі у виставках необхідно звертатися:
тел.: +380 (44) 526-93-09, 526-92-97, e-mail: med@lmt.kiev.ua;
з питань участі в Конгресі, MEDZoom, InnovationZone:
тел.: +380 (44) 526-92-89, 361-07-21, e-mail: marketing@lmt.kiev.ua.
Контактна інформація: тел.: +380 (44) 526-93-09, 526-92-97, ел. пошта:
m.goncharenko@lmt.kiev.ua.
Останній день подачі заявки: 15 квітня 2014 року.
Ресурс: www.medforum.in.ua.
_____________________________________________________________________________
VIII Міжнародна конференція молодих науковців «Біологія: від молекули до
біосфери»
3-6 грудня 2013 року у Харкові відбудеться VIII Міжнародна конференція молодих
науковців «Біологія: від молекули до біосфери».
Організатори конференції: біологічний факультет та Студентське наукове товариство
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці (віком до
35 років), які проводять дослідження у галузях біології, біомедицини та екології, а також
проводять розробки в галузі біологічної освіти.
Форма участі у конференції очна. Учасники конференції можуть обрати одну з двох
форм представлення своїх матеріалів: 1) усна доповідь, 2) стендова доповідь.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Робота конференції планується за такими напрямами:
•біоінформатика
•біомедицина
•біотехнологія
•біофізика
•біохімія
•ботаніка
•генетика та селекція
•екологія
•зоологія
•клітинна біологія
•мікологія та фітопатологія
•мікробіологія, вірусологія та імунологія
•молекулярна та
•фізіологія людини та тварин
•фізіологія та біохімія рослин
До початку роботи конференції буде видано збірку тез доповідей учасників. Її матеріали
будуть розміщені на сайті біологічного факультету ХНУ та на сайті конференції після
завершення роботи конференції.
Важливі дати конференції
28.10.2013 - останній день реєстрації учасників конференції, подання тез доповідей,
сплати організаційних внесків та надсилання листів з роздрукованими матеріалами і
квитанцією;
3.12.2013 - початок роботи конференції;

6.12.2013 - завершення роботи конференції.
Контактна інформація:
Електронна адреса: molecule_biosphere@ukr.net
Мобільний телефон (з 16:00 до 20:00)
Сакун Юлія +38 095 463 18 66
Виноградова Христина +38 095 482 03 17
Мелешко Олена (загальні питання) +38 098 506 92 36, +38 099 098 22 87
Адреса оргкомітету
(для надсилання друкованих матеріалів, квитанцій)
Оргкомітет конференції
Біологічний факультет
ХНУ ім. В.Н. Каразіна
пл. Свободи 4, м. Харків
Україна
61022
Докладніше про умови участі в конференції на сайті http://sntbf-khnu.com.ua

VII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
"Клінічна фармакологія та фармакотерапія захворювань в світлі доказової
медицини"
20-21 листопада 2013 року в м. Вінниця відбудеться VII Всеукраїнська науковопрактична конференція з міжнародною участю "Клінічна фармакологія та фармакотерапія
захворювань в світлі доказової медицини".
Адреса оргкомітету:
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
кафедра клінічної фармації і клінічної фармакології, проф. Яковлєва О.О.
вул. Пирогова, 56, Україна, 21018.
Контактні телефони:
кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології: (0432) 52-96-79, (0432) 26-60-16
(дом.) - Яковлева Ольга Олександрівна, моб.: (097) 587-06-51.
кафедра фармакології: (0432) 61-14-00 - Степанюк Георгій Іванович, моб.: (097) 296-86-36;
факс: (0432) 67-01-91.
Місце проведення конференції:
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця.
Ресурс:
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1316%3Avii&catid=20%3A2011-05-17-09-30-17&Itemid=40&lang=uk

_____________________________________________________________________________
XIII Харківська конференція молодих вчених з радіофізики, електроніки, фотоніки
та біофізики
З 2 по 6 грудня 2013 року відбудеться XIII Харківська конференція молодих вчених із
радіофізики, електроніки, фотоніки та біофізики.
Організатори: Інститут радіофізики та електроніки Національної академії наук України
(ІРЕ НАНУ) та Рада молодих вчених ІРЕ НАНУ.
Конференція охоплює широку область досліджень в радіофізиці та електроніці:
Мікрохвильова генерація та взаємодія плазми
Нано- і метаматеріали, напівпровідникова плазма
Антени
Молекулярні, клітинні і органні комплексні системи
Фотонні кристали, лазери, нелінійна оптика, оптичні прилади і вимірювання
Мікрохвильова і THz електроніка
Активні та пасивні радари, хвильове відтворення та віддалене зчитування
Напівпровідникова радіофізика
Комп'ютерний та експериментальний електромагнетизм
Біофізика
Оптика і фотоніка
Радіоастрономія і астрофізика та ін.
На конференції будуть проходити усні, стендові доповіді, вебінари та оглядові доповіді
видатних вчених.
Робочі мови конференції: українська, російська та англійська. Презентації необхідно
робити англійською мовою.
Важливі дати:
Повідомлення про прийняття статей - 31 жовтня 2013 року.
Ресурс: http://www.ysc.org.ua
_____________________________________________________________________________
Конкурс (Ф59) спільних українсько-польських проектів
Оголошується конкурс (Ф59) спільних українсько-польських науково-технічних і
гуманітарних проектів у рамках підписаної Угоди про співробітництво між Державним
фондом фундаментальних досліджень (Україна) і Жешувським університетом (Республіка
Польща).
Наявність польського партнера , пошук якого здійснюється самостійно, є обов’язковою.
Термін подачі запитів до ДФФД – до 29 листопада включно.
Форму запиту і консультацію щодо його підготовки можна отримати в ДФФД (куратор
конкурсу - Величко Ірина Георгіївна,
тел. 246-39-27, 095-551-74-02) або на сайті www.dffd.gov.ua

КОНКУРС СПІЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ В РАМКАХ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ
ДЕРЖАВНИМ АГЕНСТВОМ З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
ТА МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ

РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ
НА 2014-2015 рр.
Відповідно до положень Угоди між Міністерством України у справах науки і технологій
та Міністерством освіти і науки Республіки Болгарія в галузі науково-технічного
співробітництва від 24.03.1998 р., Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації України та Міністерство освіти і науки Республіки Болгарія оголошують
конкурс спільних українсько-болгарських науково-дослідних проектів за такими
пріоритетними напрямами:
інформаційні та комунікаційні технології;
нові матеріали та технології (в т.ч. біо- та нанотехнології з використанням в
медицині, фармацевтиці, охороні навколишнього середовища);
енергетика та енергоефективність.
Конкурс відкритий для наукових лабораторій, науково-дослідних груп вищих
навчальних закладів, науково-дослідних установ і підприємств обох країн.
Документи приймаються з 16 вересня по 26 жовтня 2013 року.
Критерії відбору спільних пропозицій
Основними критеріями відбору спільних пропозицій є:
наукова й виробнича цінність, очікувана від виконання проекту;
перспектива співробітництва;
участь докторів наук і молодих учених;
наявність листа, договору або протоколу намірів про доцільність спільного виконання
проекту з конкретними болгарським та українським партнерами.
Інтелектуальна власність
Науковці обох країн, зокрема керівники проектів, повинні вжити всіх необхідних заходів
для захисту науково-технічних і промислових цінностей, які їм належать, а також прав
інтелектуальної власності. Головна увага буде приділятися тому, щоб у рамках
співробітництва, не відбулося незапланованої передачі національних технологій іншим
країнам.
Фінансування
Фінансування проекту виділяється на два роки (щороку окремо). Рішення про
продовження фінансування на другий рік приймається після розгляду звіту за попередній
етап роботи.
Сторона, що направляє вченого, оплачує транспортні витрати, пов'язані з проїздом свого
вченого в країну партнера, вартість проживання в готелі, добові, медичну страховку.
Основні документи й строки подання заявок на конкурс:
- заповнена форма заявки на участь у конкурсі – українською та англійською мовами, з
оригіналами підписів та печатками установи-заявника у паперовому вигляді - 2 прим. та
на електронному носії;
- лист від організації-співвиконавця спільного проекту (на бланку установи) – 1 прим.;
- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі проекту – 1 прим.;
- анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту – 1 прим.;
- супроводжувальний лист (на бланку установи-заявника, на ім’я Першого заступника
Голови Держінформнауки Гриньова Б.В., із зазначенням назви конкурсу, на який
подаються документи, за підписом керівника установи-заявника або особи уповноваженої
на підпис відповідно до наказу про розподіл обов’язків).
Заявки можуть подаватись поштою або особисто. Якщо документи подаються особисто –
їх необхідно залишити у скриньці для кореспонденції, яка розташована у холі
Держінформнауки.

Розглядатися будуть лише ті документи, які були надані особисто (штамп канцелярії
Агентства) або відправлені на адресу Держінформнауки (штамп на конверті поштового
відправлення) не пізніше останнього дня конкурсу – 26 жовтня 2013 р.
Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог, розглядатись не будуть.
Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на веб-сторінці: www.dknii.gov.ua.
Кандидатам на участь у програмі з української сторони варто переконатися у тому, що їх
болгарські партнери подали відповідну заявку до Національного наукового фонду
Республіки Болгарія.
Після закінчення конкурсу матеріали розглядатимуться державними експертизами обох
країн. Після завершення всіх процедур оголошуються результати конкурсного відбору в
обох країнах.
В межах виділеного бюджетного фінансування Сторін з виконавцями щорічно
укладаються договори на виконання конкретних проектів з фінансуванням національної
частини проекту цього року.
Після закінчення виконання проекту Замовникові (установа, з якою Виконавець уклав
договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У науковому звіті повинно бути
викладено результати наукових досліджень, акти впровадження й рекомендації
прикладного характеру, а також можливі перспективи від широкого впровадження
наукових розробок.
Контактна установа в Україні:
Державне агентство з питань науки,
інновацій та інформатизації України
01601, м. Київ
бульв.Т.Шевченко, 16
к. 310 (канцелярія)
тел. 287-82-36
www.dknii.gov.ua
Відповідальна особа:
Космач Наталія Олегівна
Управління міжнародного співробітництва
та аналітичного забезпечення
тел: 287-82-15
E-maіl: kosmach@dknii.gov.ua
Контактна установа в Болгарії
Міністерство освіти та науки Республіки Болгарія
1000, м.Софія, бульвар Князь Дондуков, 2A
www.cris.government.bg
Відповідальна особа:
Яніта Жеркова
Управління з питань науки
тел: +35929217648
E-maіl: y.zherkova@mon.bg
_____________________________________________________________________________

Гранти 2014 року Фонду Генріха Бьолля для навчання в Німеччині
Фонд Генріха Бьолля (Heinrich Boell Stiftung) повідомляє про прийом заявок для участі в
конкурсі стипендій 2014 року.

Фонд щороку виділяє близько 1000 стипендій для навчання за широким спектром
спеціальностей у бакалавраті, магістратурі та аспірантурі громадянам Німеччини та
іноземцям. Пропонується два види стипендій:
для студентів і випускників німецьких вузів, які планують продовжити навчання в
університетах Німеччини та Євросоюзу для випускників зарубіжних вузів, які бажають
продовжити навчання в університетах Німеччини.
Студенти бакалаврату і магістратури можуть подавати заявки на участь у конкурсі
стипендій до початку навчання або протягом перших трьох семестрів. Аспіранти для
участі в конкурсі повинні надати документи, які підтверджують факт зарахування в
аспірантуру німецького вузу або вузу країни, що входить до складу ЄС.
Перевагою в конкурсному відборі користуються:
студенти, які отримали першу вищу освіту,
мігранти, ті, хто навчаються у вузах за прикладними спеціальностями ("Fachhochschulen")
ті, хто навчаються за спеціальностями MINT (математика, інформатика, природничі та
технічні науки), за спеціальностями, які мають відношення до охорони навколишнього
середовища (дослідження клімату, відновлювані джерела енергії) ті, хто навчаються за
спеціальністю "журналістика".
Фокусною групою для стипендіальної програми фонду є іноземні спеціалісти, які
навчаються або планують навчання в магістратурі або аспірантурі німецьких вузів,
громадяни країн Центральної/Східної Європи, країн колишнього Радянського Союзу,
країн Ближнього Сходу, північної Африки, держав із перехідною економікою. Іноземні
спеціалісти, які беруть участь у конкурсі стипендій, повинні мати принаймні ступінь
бакалавра і добре володіти німецькою мовою, оскільки співбесіда для стипендіатів
проводиться німецькою мовою.
Заявки від іноземців на участь у конкурсі стипендій 2014 року приймаються до 1 березня
2014 року.
Электронные научные журналы UNiVERSUM
(входят в РИНЦ)
Журналы UNiVERSUM являются ежемесячными изданиями.
Авторам, опубликовавшим статьи в выпусках журналов, выходящих в 2013 году, будет
бесплатно выслан один печатный оттиск статьи.
Авторам обзорных статей, принятых к публикации в выпуски журналов 2013 года, будет
предоставлена 50% скидка.
•
«Universum: филология и искусствоведение»
Прием статей в ближайший выпуск: до 7.11.2013
e-mail: philology@7universum.com
•
«Universum: технические науки»
Прием статей в ближайший выпуск: до 11.11.2013
e-mail: tech@7universum.com
•
«Universum: общественные науки»
Прием статей в ближайший выпуск: до 14.11.2013
e-mail: social@7universum.com
•
«Universum: экономика и юриспруденция»
Прием статей в ближайший выпуск: до 18.11.2013
e-mail: economy@7universum.com
•
«Universum: Психология и образование»
Прием статей в ближайший выпуск: до 25.11.2013
e-mail: psy@7universum.com
•
«Universum: медицина и фармакология»
Прием статей в ближайший выпуск: до 28.11.2013
e-mail: med@7universum.com

Миссия издательства UNiVERSUM — обеспечение высокой цитируемости статей
авторов.
Журналы UNiVERSUM включены в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ), статьи, принятые к публикации, размещаются в полнотекстовом формате на
сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Редакция предпринимает все
необходимые действия для вхождения в Scopus и Web of Science.
Подробно ознакомиться с условиями публикаций статей Вы можете на
сайте:www.7universum.com или позвонив по телефону + 7 (499) 709-92-31.
_____________________________________________________________________________
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І ФІНАНСИСТІВ АПК УКРАЇНИ
ВОЛИНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ПЕРСПЕКТИВИ ВОЛИНІ»
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені
Вадима Гетьмана»
V МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ, АСПІРАНТІВ, ЗДОБУВАЧІВ І СТУДЕНТІВ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ,, АНАЛІЗУ ТА
КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Луцьк
7 грудня 2013 року
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах
глобалізації економіки», яку проводить кафедра обліку і аудиту Луцького національного
технічного університету.
Метою конференції є дослідження проблем обліково-аналітичного забезпечення
управління підприємством в умовах глобалізації економіки та обмін досвідом з наукової
роботи із студентами і молодими науковцями.
Запрошуються члени професійних організацій, молоді науковці, аспіранти, здобувачі,
студенти.
На конференції будуть працювати наступні секції:
1. Удосконалення теорії бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки
2. Теоретико-методичні передумови гармонізації національної системи фінансового
обліку з міжнародними стандартами
3. Управлінський облік і контроль як підсистеми сучасного менеджменту підприємства
4. Теорія і методологія аналітичного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання
5. Перспективи розвитку аудиту в період економічної інтеграції
6. Науково-практичне обґрунтування впровадження інформаційних технологій в систему
обліку, аналізу та контролю
7. Проблеми формування показників звітності підприємств
8. Проблеми обліку і аналізу трансакційних витрат
9. Регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки
Умови участі в конференції:
Для участі в роботі конференції Вам необхідно до
1 листопада 2013 року надіслати на електронну адресу та поштою:
заявку на участь у конференції:
- тези (не більше 2-х сторінок)

наукову статтю (5-8 сторінок)
копію квитанції про оплату
Оплату за опублікування тез і статей здійснювати за наступними реквізитами:
ВОГО «Перспективи Волині», код 37572593
р/р № 26006045172001, в ПАТ «Укрінбанк»,
МФО 300142
У призначенні платежу вказати:
«Для організації наукової конференції без ПДВ» та прізвище платника
За додатковою інформацією звертатись:
Шолом Лілія Олексіївна
0635993086 або (0332)78-99-52
E-mail: konferencia_lntu@ukr.net
_____________________________________________________________________________
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІI міжнародної науково-практичної інтернетконференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, яка відбудеться 12
листопада 2013 року у Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки.
Форма участі: заочна.
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Робота конференції здійснюватиметься за такими напрямами:
1.
Теоретичні основи розвитку економіки.
2.
Економіка, організація і управління підприємством.
3.
Актуальні напрямки та особливості розвитку фінансово-кредитної сфери
національної економіки.
4.
Удосконалення обліково-аналітичних процедур в контексті інтегрованих методів
управління.
5.
Теорія та практика менеджменту.
Метою конференції є обговорення науково-практичних проблем розвитку економіки
України, розробка рекомендацій щодо їх вирішення на основі думок і поглядів молодих
вчених-економістів
Тези виступу (доповіді) подаються в одному примірнику. Обсяг тез виступів – до 2
повних сторінок. Автором публікації можна бути не більше одного разу.
Вимоги до оформлення тез.
•
Обсяг тез наукової доповіді – до 2-х повних сторінок формату A4 (297х210 мм),
орієнтація – книжкова. Береги: верхній, нижній, лівий, правий – 20 мм. Шрифт: гарнітура
– Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,0; стиль – Normal (звичайний).
УДК (лівий куток сторінки).
•
Прізвище, ім’я автора (повністю, жирним шрифтом), його статус (студент,
аспірант), прізвище, імя, по-батькові наукового керівника (повністю, жирним шрифтом),
його статус (викладач, доцент, професор), навчальний заклад друкуються у правому
кутку сторінки.
•
Назва тез друкується по середині сторінки жирними великими літерами.
•
список використаної літератури (Times New Roman, 12 курсив) розміщується після
тексту тез (бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі
встановленими вимогами (див. „Бюлетень ВАК України”); посилання на літературу слід
давати в квадратних дужках. Не використовувати гіперпосилання.
Умови участі у конференції:
До 9 листопада 2013 року (включно) надіслати на електронну адресу:

konf.vnu.ua@ukr.net 1) тези доповіді українською, російською та англіцською мовам;
2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску;
3) заповнити заявку для участі у конференції встановленого зразка.
Збірник тез конференції обов'язково буде надісланий усім учасникам конференції на
поштову адресу, протягом місяця після проведення конференції.

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

