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КОНФЕРЕНЦІЇ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Всеукраїнська
науково-практична конференція
«ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ
АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ»
присвячена 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка
та 55-річчю КІІ ДонНТУ
Вельмишановні колеги!
Організаційний комітет запрошує Вас прийняти участь у роботі Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Філософсько-педагогічні аспекти
формування свідомості технічної інтелігенції» 12 березня 2014 року
Тематичні напрямки конференції
1. Філософія вищої освіти в контексті суспільних змін.
2. Національно-історична та державотворча спадщина та її роль в освіті.
3. Оптимізація навчально-виховного процесу та психолого-педагогічні
проблеми
системи вищої освіти.
4. Сучасні технології професійного навчання.
5. Мовна компетенція як умова етнічного розвитку і професійного зростання.
Місце проведення конференції
Донецька обл., м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, 2, ауд. 3.308
Красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального
закладу «Донецький національний технічний університет», кафедра Соціальногуманітарної підготовки
Електронна пошта: sgp_kiidonntu@mail.ru
Тел.. 0954966696 Дяченко Наталія Іванівна (06239) 25199
Регламент конференції
Конференція відбудеться 12 березня 2014 р. об _11.00_ годині. Повна програма
конференції буде видана учасникам разом з матеріалами конференції при
реєстрації.
Форми участі в роботі конференції:
- Пленарна доповідь – до 20 хв.
- Доповідь на секції – до 10 хв.
Мови конференції – українська, російська, англійська
До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти,
представники органів державної та місцевої влади, громадських та культурнопросвітницьких організацій
Вимоги до оформлення матеріалів
Планується видання матеріалів конференції на умовах оригіналу.

Матеріали надати до 10 лютого 2014 року на e-mail назва файлу містить
номер секції та прізвище автора або співавторів, наприклад, 2Сидоров,
Петров.doc або 5Петров.doc
Файл матеріалів включає 1)статтю, 2)заявку на участь та 3)скан. копії
документа про оплату
Обсяг статі 5-7 сторінок формату А5, оформлених в редакторі Word for
Windows, шрифт Times New Roman розміром 10, міжрядковий інтервал –
одинарний. Ширина полів справа, зверху, знизу – 2,0 см, зліва – 3,0 см. УДК
вказуються в лівому верхньому кутку, в наступному рядку прізвище та ініціали
автора (авторів), вирівнювання до лівого краю шрифт звичайний; назва статті
друкується в наступному рядку великими літерами по центру; через рядок
друкується текст статті (вирівнювання по ширині). Текст статті подальшому
редагуванню не підлягає і є оригіналом для виготовлення праць конференції.
Отримані від учасників матеріали повинні відповідати тематиці конференції
УДК 621.311.6 Гусаров А.М. (КІІ ДонНТУ)
ІНФОРМАЦІЙНА НЕРІВНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА
ПРОБЛЕМА
Пріоритетом розвитку освіти в умовах її інтеграції у загальноєвропейський
простір є впровадження інформаційних технологій…
Публікація в збірці – безкоштовна для всіх учасників. Внесок на підготовку
збірки матеріалів становить 80 грн. При умові пересилки збірки автору – 100
грн. Внесок можна надіслати в оргкомітет конференції на карту Приватбанку
4149 4377 2283 9006 з поміткою «Оргвнесок на конференцію» або надати
особисто в оргкомітет конференції
____________________________________________________________________
СТАЖИРОВКИ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ “JOURNALISTEN
INTERNATIONAL” 2014 В БЕРЛИНЕ
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ
“JOURNALISTEN INTERNATIONAL” ДЛЯ СТАЖИРОВОК МОЛОДЫХ
ЖУРНАЛИСТОВ В БЕРЛИНЕ. ДЕДЛАЙН 12 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА.
Организатор: Германская служба академических обменов.
Программа учебно-практической стажировки (в течение 3 месяцев)
предназначена для студентов из России, Белоруссии, Украины, стран Южного
Кавказа и Средней Азии, изучающих журналистику или германистику
(немецкую филологию).
Трехмесячная программа включает в себя семинары по истории, политике,
экономике, культуре, а также СМИ и журналистике в Германии,
шестинедельную практику в немецких СМИ (редакции ТВ, радио, газет и
online-изданий) и недельную ознакомительная поездку по Германии.
Стипендиаты конкурса получают возможность обменяться опытом с коллегами
из многих других европейских государств, которые обучаются в Свободном
Университете Берлина.
Подавать заявку могут студенты изучающие филологию и германистику
(немецкую филологию) и имеющие опыт журналистской работы. Заявки
принимаются от магистрантов или студентов 5 курса специалиста (на момент

подачи заявки). Программа реализуется на немецком языке, поэтому знание
немецкого является необходимым условием участия в программе.
Участники программы получают стипендию в размере 750 евро в месяц и
компенсацию дорожных расходов. Им предоставляется для проживания место в
студенческом общежитии в Берлине за умеренную плату.
Срок прохождения программы июль – сентябрь 2014 года.
Образец заявки, дополнительную информацию и материалы можно найти на
сайте http://jil.fu-berlin.de.
Полный пакет документов необходимо прислать по почте в московское
представительство DAAD адресу: Германская служба академических обменов
Московское представительство, Ленинский проспект, 95 а, г. Москва, 119313; и
по электронной почте документом в формате pdf на адрес: jil@zedat.fu-berlin.de
Отбор кандидатов производится независимой комиссией.
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Шановні викладачі, аспіранти, студенти!
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»,
студентське наукове товариство історичного факультету
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Інформують Вас, що з 29-30 листопада 2013 р. проводиться XVІІ Міжнародна
науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи
розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД».
Планується робота за секціями:
І. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Систематика та географія вищих
рослин.
2. Структурна ботаніка та біохімія
рослин.
3. Мікологія та альгологія.
4. Ресурсоведення та інтродукція
рослин.
5. Молекулярна біологія
мікробіологія.
6. Зоологія.
7. Фізіологія людини та тварин.
8. Біохімія та біофізика.
9. Генетика та цитологія.
10. Біоінженерія та біоінформатика.
ІІ. ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
1. Регіоноведення і регіональна
організація суспільства.

2. Спостерігання, аналіз та прогноз
метеорологічних умов.
3. Гідрологія та водні ресурси.
4. Біогеографія, біоресурсоведення,
біорізнеоманітність.
5. Картографія та геоінформатика.
6. Природокористування та
екологічний моніторинг.
7. Техніка та технологія
геологорозвідувальних робіт.
8. Ґрунтознавство.
9. Економічна географія.
ІІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1. Підвищення ролі державного
службовця на сучасному етапі
розвитку суспільствах.
2. Сучасні технології управління.
3. Взаємодія різних гілок влади.

4. Підготовка державних
службовців.
ІV. ЕКОЛОГІЯ
1. Стан біосфери та його вплив на
здоров’я людей.
2. Екологічні та метеорологічні
проблеми великих міст і
промислових зон.
3. Радіаційна безпека та соціальноекологічні проблеми.
4. Промислова екологія і медицина
праці.
5. Проблеми екологічного виховання
молоді.
6. Екологічний моніторинг.
V. ЕКОНОМІКА
1. Банки та банківська система.
2. Зовнішньоекономічна діяльність.
3. Фінансові відносини.
4. Інвестиційна діяльність та
фондові ринки.
5. Управління трудовими ресурсами.
6. Маркетинг та менеджмент.
7. Облік та аудит.
8. Математичні методи в економіці.
9. Економіка промисловості.
10. Економіка підприємства.
11. Логістика.
12. Економіка АПК.
13. Регіональна економіка.
14. Економічна теорія.
15. Державне регулювання
економікою.
16. Макроекономіка.
VI. ІСТОРІЯ
1. Історія України.
2. Загальна історія.
3. Історія науки і техніки.
4. Етнографія.
5. Усна історія.
6. Військова історія.
VII. МАТЕМАТИКА
1. Диференціальні та інтегральні
рівняння.
2. Перспективи систем інформатики.
3. Теорія ймовірностей та
математична статистика.

4. Прикладна математика.
5. Математичне моделювання.
VIIІ. МИСТЕЦТВО
1. Музичне мистецтво.
2. Мистецтво танцю.
3. Театральне мистецтво.
4. Фото і кіномистецтво.
5. Мистецтво дизайну.
XIX. ПЕДАГОГІКА
1. Дистанційна освіта у вищий
школі.
2. Проблеми підготовки фахівців.
3. Методичні основи виховного
процесу.
4. Стратегічні напрями
реформування системи освіти.
5. Сучасні методи викладання.
6. Соціальна педагогіка.
X. ПОЛІТОЛОГІЯ
1. Виборчі технології.
2. Проблеми інтеграції України у
світове співтовариство.
3. Відносини України з НАТО.
4. Відносини України з країнами
СНД.
XI. ПРАВО
1. Історія держави та права.
2. Адміністративне і фінансове
право.
3. Охорона авторських прав.
4. Трудове право та право
соціального забеспеченя.
5. Карне право та кримінологія.
6. Боротьба з економічними
злочинами.
7. Екологічне, земельне та аграрне
право.
8. Конституційне право.
9. Цивільне право.
10. Господарське право.
11. Криміналістика та судова
медицина.
12. Підприємницьке та банківське
право.
13. Кримінально-процесуальне
право.
XII. ПСИХОЛОГІЯ

1. Місце психолога на виробництві.
2. Форми роботи психологапрактика.
3. Сучасні тенденції в методології
психологічних досліджень.
4. Психологія тероризму.
5. Психолого-виховні проблеми
розвитку. особистості в сучасних
умовах.
6. Клінічна психологія.
7. Загальна психологія.
8. Педагогічна психологія.
9. Психологія розвитку.
10. Психологія праці.
11. Психофізіологія.
12. Соціальна психологія.
XIII. СОЦІОЛОГІЯ
1. Кадровий менеджмент.
2. Сучасні технології соціального
опитування.
XIV. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
1. Комп’ютерна інженерія.
2. Обчислювальна техніка та
програмування.
3. Програмне забезпечення.
4. Інформаційна безпека.
XV. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА
ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
1. Фізична культура і спорт:
проблеми дослідження, пропозиції.
2. Розвиток фізкультури і спорту в
сучасних умовах.
XVI. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Методика викладання мови та
літератури.
2. Риторика і стилістика.
3. Теоретичні та методологічні
проблеми дослідження мови.
4. Синтаксис: структура, семантика,
функція.
5. Методи та прийоми контролю
рівня володіння іноземною мовою.
6. Актуальні проблеми перекладу.
7. Мова, мовлення, мовна
комунікація.
8. Українська мова та література.

9. Російська мова і література.
10. Етно-, соціо- та
психолінгвістика.
XVII. ФІЛОСОФІЯ
1. Філософія літератури та
мистецтва.
2. Соціальна філософія.
3. Історія філософії.
4. Філософія культури.
5. Філософія релігії.
6. Філософія науки

Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на web-сторінці за
адресою: http://conferences.neasmo.org.ua/
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька,
білоруська, грузинська, вірменська, азербайджанська, казахська, узбецька,
таджицька, киргизька, молдавська, туркменська.
Останній термін подання статей – 28 листопада 2013 р. (включно).
Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику
складає:
Оргвнесок – 80 грн. (в оргнесок входить оплата за розміщення на сайті,
верстака макету, редагування текстів). Об’єм статті – не більше 7 сторінок.
Скачати збірник можна буде через тиждень після закінчення роботи
конференції за адресою http://conferences.neasmo.org.ua/ .
Кошти перераховуються на рахунок:
Р/р: 26002273854001
ПАТ КБ «Надра» ЦЕНТР
МФО 380764
Одержувач: МГО «Незалежна асоціація молоді».
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 26426765.
Призначення платежу: благодійний внесок на проведення конференції П.І.П.
автора статті.
Або на картку Приват банку 5457 0829 1319 9290 (одержувач - Бобровнік Юрій
Вікторович) та відправити SMS підтвердження про оплату на моб. 097 923 16 58
у повідомленні вказати прізвище учасника конференції.
______________________________________________________________________
КОНКУРС 2014 РОКУ НА ОТРИМАННЯ ПРЕМІЇ
МАКСА ПЛАНКА
Фонд імені Александра Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung) і
Товарситво імені Макса Планка (Max Planck Society) повідомляють про
конкурс 2014 року на отримання премій імені Макса Планка для
фінансування дослідницьких проектів.
Щорічно присуджується дві премії, одна - для вчених, які працюють у
Німеччині, друга - для зарубіжних дослідників.
Премії розміром 750,000 євро виділяються на термін від 3 до 5 років. Тематика
досліджень, які можуть бути представлені в Конкурсі 2014 року - природничонаукові і технічні проекти в галузі квантових нанотехнологій.
До участі в Конкурсі запрошуються спеціалісти високого рівня, які працюють
над проектами, що отримали міжнародне визнання. Передбачається, що
продовження роботи над проектом приведе до значних наукових результатів, які
будуть отримані в тому числі і завдяки отриманню Премії Макса Планка.
Висувати кандидатури дослідників для участі в конкурсі можуть ректори
(проректори) університетів, керівники науково-дослідних закладів, включені у
список: http://www.humboldt-foundation.de/.

Кандидатури дослідників для участі в конкурсі можуть бути запропоновані для
розгляду до 31 січня 2014 року.
Детальна інформація про Премію опублікована на сайті Фонду Гумбольдта:
http://www.humboldt-foundation.de/web/max-planck-award.html.
______________________________________________________________________
СТИПЕНДІЇ DAAD НА 2014-2015 РОКИ
Німецька служба академічних обмінів (DAAD) оголошує конкурс на
стипендійні програми DAAD.
Докладну інформацію про програми, а також аплікаційні форми можна знайти
на сторінці в Інтернеті: www.daad.org.ua.
Заявки на стипендію подаються до Інформаційного центру DAAD у Києві.
Документи можна подавати особисто або надсилати поштою.
Консультації з усіх питань щодо навчання або стажування у Німеччині за
телефонами: (+38044) 406 82 69, (+38044) 406 85 41.
Ресурс: www.daad.org.ua
______________________________________________________________________
ГРАНТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ БЕРНСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ (ШВЕЙЦАРІЯ)
Бернський Університет повідомляє про проведення конкурсу грантів для
навчання в магістратурі університету студентів-іноземців із вересня 2014 року.
Університет планує виділити шість грантів іноземним студентам, які проявили
хороші здібності в навчанні у бакалавраті в рідній країні. Гранти надаються для
навчання в магістратурі будь-якого факультету Бернського університету, крім
напрямків, пов'язаних із біомедициною.
Щомісячні виплати стипендіату будуть складати 1600 швейцарських франків.
Слід взяти до уваги, що вартість життя у Швейцарії вища, ніж в інших
європейських країнах. Мінімальні щомісячні витрати студента у середньому
будуть становити близько 2000 швейцарських франків.
Спочатку грант виділяється на 13 місяців навчання, починаючи з 1 вересня 2014
року. Фінансування буде продовжено після закінчення зазначеного терміну за
умови академічної успішності стипендіата.
Претендувати на участь у програмі можуть іноземні спеціалісти, які
проживають на момент подачі заявки за межами Швейцарії і отримали диплом

бакалавра в університеті поза Швейцарією. Диплом бакалавра повинен бути
отриманий не пізніше липня 2014 року. Спеціальність у дипломі повинна
співпадати з магістерською програмою, вибраною для навчання в Бернському
університеті.
Відбір кандидатів на участь у програмі проходить в декілька етапів. На
першому етапі комісія розглядає надіслані заявки з урахуванням відповідності
всім формальним вимогам до документів. На наступному етапі із списку
претендентів відбираються кандидати, кваліфікація, академічна успішність,
мотивація і потенціал яких з точки зору відбірної комісії робить їх найбільш
перспективними кандидатами на участь у програмі.
Пакет документів, необхідних для участі в Конкурсі, повинен бути надісланий в
Університет до 30 листопада 2013 року.
Детальна інформація про участь у Конкурсі опублікована на сайті Університету:
http://www.int.unibe.ch.

ГРАНТИ УРЯДУ НОРВЕГІЇ ДЛЯ НАВЧАННЯ В БАКАЛАВРАТІ,
МАГІСТРАТУРІ ТА АСПІРАНТУРІ В НОРВЕГІЇ (ДЕРЖАВНА
ПРОГРАМА КВОТ 2014 Р.)
Норвезький центр міжнародної співпраці у вищій освіті повідомляє про гранти
Уряду Норвегії студентам із країн, що розвиваються, Центральної, Східної
Європи і Центральної Азії для навчання в норвезьких вузах (Quota Scheme,
державна програма квот).
Мета державної програми квот - інтернаціоналізація норвезької вищої освіти та
допомога іноземним студентам в отриманні освіти, яка корисна для їхніх рідних
країн. Список держав, громадяни яких можуть брати участь у програмі,
опублікований на сайті SIU: http://siu.no.
Програма передбачає підтримку студентів, які навчаються за програмами
бакалаврата, магістратури й аспірантури. Загальна кількість стипендіатів близько 1100, з них 300 - з балканських країн, країн Східної Європи і Центральної
Азії. Відбір і прийом студентів по програмі здійснюють норвезькі вузи.
Оператором грантової програми є Норвезький Державний освітній фонд (The
Norwegian State Educational Loan Fund). Як правило, фінансова підтримка
виділяється на термін до чотирьох років навчання по одній або двох освітніх
програмах. Заочне навчання не фінансується.
У рамках програми студенти-іноземці отримують такі ж засоби, як і норвезькі
студенти, які навчаються по аналогічній освітній програмі. 40 % від суми
надається у вигляді гранту, 60 % - у вигляді кредиту. Кредит вважається

погашеним, якщо студент після закінчення курсу навчання повертається в рідну
країну. Студенти, які залишаються в Норвегії (або переїжджають в будь-яку іншу
країну) після закінчення навчання, повинні самостійно погасити кредит.
Студентам може бути надано додаткове фінансування для покриття
транспортних витрат (проїзд у Норвегію). Студенти можуть також подати заявку
на фінансування одного щорічного візиту в рідну країну, якщо освітня програма
триває довше, ніж один рік, і заявку для оплати витрат на відрядження для участі
в дослідницьких польових роботах.
У більшості випадків освітні курси, які пропонуються в рамках програми квот,
проводяться англійською мовою, тому заявникам, для яких англійська мова не є
рідною, необхідно надати документ, який підтверджує ступінь володінні
англійською мовою. У кожного із вузів-учасників програми є власні вимоги до
рівня знання англійської мови стипендіатами.
Заявки приймаються щорічно до 1 грудня.
Контактна інформація:
ел. пошта: kvote@siu.no
веб-сайт: http://siu.no/.
______________________________________________________________________
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
Для публікації статей у колективній монографії авторам необхідно подати:
- статті (електронний варіант) надіслати з відсканованою квитанцією про оплату
на електронну адресу (e-mail): audit@kdu.edu.ua.;
- дані про авторів на окремому аркуші в одному примірнику: П.І.П. (повністю),
науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса,
службовий та домашній телефони або інші засоби зв’язку (для статті);
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:
1. Оформлення статей:
Статтю необхідно оформити відповідно до Постанови Президії Вищої
атестаційної комісії України від 15. 01. 2003 р. № 7 – 05/1: шрифт – кегль 14;
міжстрочний інтервал – 1,5;
абзац – 1,25, однаковий по тексту роботи;
скорочення слів – загальноприйняті;
посилання на літературні джерела даються в квадратних дужках - наприклад [1].
- стаття готується українською мовою обсягом 5-10 повних сторінок;
- файл статті повинен бути набраний і повністю сформований у редакторі
Microsoft Word, назва файлу повинна містити прізвище автора або авторів
(наприклад, Іванов. doc);

Термін прийому статей до колективної монографії закінчується 30 листопада
(включно).
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ МОНОГРАФИИ
1.Механізми управління стійким розвитком країни та регіонів
2.Формування управлінських рішень щодо механізмів забезпечення стійкого
розвитку підприємств
3.Роль і значення маркетингу в умовах ринкової економіки
4.Фінансове забезпечення стійкого розвитку суб’єктів господарювання
5.Розвиток обліково-аналітичної діяльності економічних суб’єктів в умовах
реформування національного господарства
Довідки про участь у друку статей у колективній монографії –
Циган Раїса Миколаївна (тел. +380677241259) або e-mail: audit@kdu.edu.ua
Вартість 1 сторінки статті до монографії – 20 грн.
ВАРТІСТЬ ДРУКУ СТАТТІ ДОКТОРІВ НАУК У КОЛЕКТИВНІЙ
МОНОГРАФІЇ БЕЗКОШТОВНА
Кошти за друк статей у колективній монографії слід надсилати простим
поштовим переказом (через відділення Укрпошти) за адресою: 39600,
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Героїв Сталінграду б.21, кв.17. Ткаченко
І.В. Призначення платежу: За участь у монографії
УВАГА!!! У бланку поштового переказу обов’язкового вказувати номер
контактного телефону.
__________________________________________________________________
Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності
Центр досліджень проблем громадянського суспільства
Центр суспільних досліджень «Український меридіан»
ПВНЗ «Європейський університет»
кафедра філософії і соціально-гуманітарних дисциплін
5 грудня 2013 року
проводять ХІV студентську науково-практичну конференцію
“Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку”
Запрошуємо до участі молодих науковців, студентів та аспірантів.
На конференції планується обговорення такого кола питань:
1.
Україна: культурологічний та історичний вимір.
2.
Питання теорії і практики суспільного життя.
3.
Філософські аспекти економіки, бізнесу та інформаційних технологій.
Початок роботи конференції о 11 годині.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Обсяг тез – 2-3 сторінки. MS Word, шрифт Times New Roman, кегель 14 pt,
міжрядковий інтервал – одинарний), абзац – 1,25 см. Поля: ліве– 2,5 см,
праве – 1,5 см., верхнє та нижнє – 2 см.
У верхньому правому куті першої сторінки зазначаються прізвище та
ініціали автора (співавторів). Нижче – назва ВНЗ. Через два інтервали по

центру сторінки – назва доповіді великими літерами, ще через два інтервали
– текст. По закінченню тексту через один інтервал надається список
використаних джерел. Посилання на літературу по тексту – у квадратних
дужках.
Тези друкують за редакцією авторів.
Відповідальність за зміст матеріалів несе автор.
Після надання матеріалів (тез) слід надіслати від скановану (сфотографовану)
копію квитанції про оплату організаційного внеску на електронну адресу socgum@kyiv.e-u.in.ua (назва файлу українською мовою відповідно до прізвища
та ініціалів учасника конференції плюс слово «Квитанція» (наприклад,
Войтко В.П._Квитанція).
Організаційні внески учасників використовуються для часткового покриття
витрат, пов'язаних із підготовкою і проведенням конференції, виданням
збірки тез і складають 80 грн.
Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок 26008014040118 у філії АТ
«Укрексімбанк» м. Київ, МФО 380333 ЄДРПОУ 24366800 (одержувач –
ПВНЗ «Європейський університет», призначення платежу – організаційний
внесок на конференцію “Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи
розвитку”
Оргкомітет просить учасників до 3 грудня 2013р. надіслати електронною
поштою soc-gum@kyiv.e-u.in.ua заявки та підготовлені до конференції
матеріали.
Тези також можливо подати в день конференції.
Для демонстрації наочних матеріалів у залі проведення конференції наявна
сучасна комп’ютерна та оргтехніка.
Адреса оргкомітету конференції:
Кафедра
філософії
і
соціально-гуманітарних
дисциплін,
ПВНЗ
«Європейський університет» бульв. Акад.Вернадського,16В, м. Київ, 03115
Контактні телефони: (044) 423-00-58 (внутр.135- кафедра філософії і
соціально-гуманітарних дисциплін)
Відповідальні особи: Пашкова Оксана Брониславівна
(soc-gum@kyiv.e-u.in.ua)
__________________________________________________________________
«Саміт Східного Парнерства у Вільнюсі. Що далі?»
Національний університет «Києво-Могилянська академія», м.
Київ(місце проведення заходу - Культурно-мистецький центр НаУКМА,
вул. Іллінська, 9)
Основні теми для обговорення під час міжнародного круглого столу:
Ø Обговорення економічного, політичного і правового впливу саміту
Східного Партнерства у Вільнюсі на Україну.
Ø Здійснення наукового і експертного аналізу цілей і структури Угоди про
асоціацію між ЄС та Україною;

Ø з'ясування економічних, політичних і правових наслідків секторального
співробітництва в Угоді про асоціацію між ЄС та Україною;
Ø визначення викликів, які можуть постати перед Україною у зв'язку із
виникненням (або встановленням) асоціативних відносин з ЄС після саміту
Східного Партнерства у Вільнюсі.
Робочі мови міжнародного круглого столу: англійська та українська
(переклад не забезпечується).
До участі в міжнародному круглому столі запрошуються науковці,
викладачі, аналітики, експерти, представники владних структур,
міжнародних та громадських організацій, аспіранти, студенти. Участь у
міжнародному круглому столі безкоштовна.
Для участі в міжнародному круглому столі зареєструйтесь, будь ласка, до
22 листопада 2013 року (включно), надіславши повідомлення на електронну
адресу: europa.org.ua@gmail.com (з позначкою теми листа: семінар Жана
Моне 02 грудня) або за тел: (044) 425 60 73 (Людмила Василівна Косенко).
Кількість учасників семінару обмежена.
Додаткову та поточну інформацію про круглий стіл можна отримати на
веб-сторінці Центру ім. Жана Моне з європейських студій НаУКМА:
http://jmce.ukma.edu.ua/uk/summit-vilnjus
__________________________________________________________________

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

