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КОНФЕРЕНЦІЇ
_____________________________________________________
Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Українське хімічне товариство
Донецький науковий центр НАНУ
Донецький національний університет
Інститут фізико-органічної хімії і
вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАНУ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі VІ
Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізичної хімії”, яка
відбудеться 9 – 12 вересня 2013 р. у м. Донецьк, Україна.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Каталіз (гомогенний, гетерогенний і трансфазний)
2. Реакції ініціювання та інгібування радикально-ланцюгових
процесів
3. Фізична хімія полімерів
4. Фізична хімія міжфазних явищ
5. Фізична хімія супрамолекулярних і нанорозмірних систем
6. Молекулярне моделювання хімічних реакцій
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, російська, англійська.
КОНТАКТИ:
83001, Донецьк-01, вул. Університетська, 24, Донецький
національний університет, хімічний факультет
Шендрик Олександр Миколайович
(062)305-22-00; (062)302-92-12; +38-050-105-20-50

Опейда Йосип Олексійович
(062)311-68-29; +38-066-163-73-06
Михальчук Володимир Михайлович
+38-097-448-09-02
Е-mail: physchemistry@gmail.com
______________________________________________________________
МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
Шановні науковці та дослідники!
Громадська рада
при Кіровоградській ОДА,
Науково-дослідний центр інноваційних
технологій (НДЦІТ) інформує Вас, що
31 травня 2013 року проводиться Міжнародна науково-практична
конференція «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ РЕГІОНУ»
НДЦІТ запрошує магістрантів, аспірантів, здобувачів, викладачів,
науковців та всіх інших
зацікавлених осіб взяти участь у підготовці та виданні Наукового
вісника інноваційних технологій за матеріалами Міжнародної
науково-практичної конференції.
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська
Термін подачі статей – до 28 травня 2013 року!
Форма участі у конференції: очно-заочна.
Для публікації у віснику статей необхідно:
1. Надіслати на електронну адресу (E-mail: innov_teh@ukr.net) статтю
формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у
вигляді файла з розширенням *. doc, *. docx або *. rtf. Шрифт тексту –
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Times New Roman; кегль 14 pt.; Інтервал – 1,5; абзац (відступ) – 10
мм; поля: ліве – 25 мм, праве – 20 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Обсяг
статті 6-15 сторінок (укр., рос., пол., або англ. мовами).
2. Вказати тематичну секцію (див. на звороті).
3. Надіслати інформацію про авторів.
4. Надіслати відсканований оригінал документа про оплату на
електронну адресу.
Для учасників з України вартість публікації статті у віснику
становить 15 грн. за кожну
сторінку формату А4.
Вартість вісника (з урахуванням вартості його
пересилання) – 40 грн.
Науково-дослідний центр інноваційних технологій
м. Кіровоград-6, 25006, а/с 9/18,
Контактні телефони:
(0522) 24-19-61; (099) 292-32-45;
(067) 520-77-89
E-mail: innov_teh@ukr.net
______________________________________________________________
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Посольство Естонської Республіки в Україні
Інститут досліджень діаспори
Товариство “Україна – Світ”
Конґрес українців Естонії
Естонське земляцтво в Україні
Міжнародна науково-практична конференція “УКРАЇНА –
ЕСТОНІЯ: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ЕКОНОМІКА” 11 жовтня 2013
року, Київ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі в роботі
міжнародної науково-практичної конференції “Україна – Естонія:
історія, культура, економіка”, яка проводиться кафедрою країнознавства
і туризму Київського національного університету імені Тараса
Шевченка спільно з Посольством Естонської Республіки в Україні,
Інститутом досліджень діаспори, Товариством “Україна – Світ”,
Конґресом українців Естонії, Естонським земляцтвом в Україні
Місце проведення конференції – географічний факультет КНУ імені
Тараса Шевченка (Київ, просп. Академіка Глушкова, 2)
Робочі мови конференції – українська, естонська, англійська,
російська

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей
учасників у збірнику матеріалів конференції
Витрати на проїзд та проживання здійснюються коштом учасників
конференції.
Заявку, друкований та електронний варіанти тез доповіді
необхідно надіслати до 15 серпня 2013 р. на адреси:
1. кафедра країнознавства і туризму Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (з позначкою “На
конференцію”) просп. Академіка Глушкова, 2, Київ ГСП-608
2. geocompany@ukr.net, ingvar80@ukr.net





ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:
Естонські імена в українській історії
Уродженці Естонії в науковому і культурному просторі України
Українці в Естонії: проблеми асиміляції та інтеграції
Тоталітарні режими і їхні “відлуння”: аспекти досліджень
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 Естонсько-українські взаємини в царині науки, освіти, культури:
історія, стан, проблеми, перспективи
 Європейський Союз: досвід Естонії для України
 Торговельні та економічні взаємини: історія, сьогодення, майбуття
 Міста-партнери: проблеми та перспективи співпраці
 Місцеве самоврядування: відмінне та дотичне
 Природа та культурно-історична спадщина: стан та проблеми
збереження
 Туризм і рекреація: проблеми та перспективи

Телефони для довідок:
(380 44) 521 3249 (кафедра країнознавства і туризму КНУ)
(067) 446 5681 (Сировець Сергій Юрійович )
______________________________________________________________
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі VІ Міжнародної наукової
конференції студентів, магістрантів і аспірантів «Регіональні
екологічні
проблеми, науково-методичні і прикладні аспекти їх вирішення»
(ХV
Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів і
аспірантів
«Екологічні проблеми регіонів України»), яка буде проводиться в
Одеському державному екологічному університеті 9-11 вересня 2013
року.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України на базі
Одеського державного екологічного університету 9-11 вересня 2013
року буде проведена VІ Міжнародна наукова конференція студентів,
магістрантів і аспірантів «Регіональні екологічні проблеми,
науково-методичні і прикладні аспекти їх вирішення» (ХV

Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрантів і
аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України»).
Робота конференції буде проходити за наступними напрямами:
 екологічна ситуація в регіонах та шляхи її поліпшення
 оцінка антропогенного навантаження на стан довкілля;
 шляхи екологізації галузей економіки;
 проблеми використання, відновлення та охорони біологічних
ресурсів та біорізноманіття;
 рекреаційно-туристичний потенціал регіонів;
 якість довкілля та здоров’я населення;
 математичне моделювання та прогнозування стану довкілля;
 геоінформаційні системи в екології;
 гідрометеорологічні аспекти охорони довкілля.
Робота конференції завершиться підведенням підсумків, визначенням
кращих доповідей. Мова конференції: українська, російська та
англійська.
Для участі в роботі конференції необхідно направити до Оргкомітету
заявку та матеріали. Друкований об’єм матеріалів:
3 (обов'язково
повні) сторінки (включаючи рисунки і таблиці). Регламент доповіді 7-10
хвилин.
Телефони для довідок:
(0482) 35 – 73 – 71 (проректор з НР Тучковенко Ю.С.)
(0482) 32 – 67 – 58 (декан доц. Боровська Г.О.)
(048) 785 – 27 – 16 (кафедра прикладної екології, голова оргкомітету
конференції проф. Сафранов Т.А., секретар конференції доц. Волков
А.І)
E-mail: aandrew_v@rambler.ru (Волков А.І.)
(063)236-46-04 (Волков А.І.)
______________________________________________________________
Запрошення на семінар-практикум
«ПІДВИЩЕННЯ WEBOMETRICS РЕЙТИНГУ ВНЗ: ПРАКТИЧНІ
ЗАХОДИ.
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ДРУГИЙ РІВЕНЬ».
Дата проведення: 21 - 23 травня 2013 р., м. Київ
Лектор: Соловяненко Денис Володимирович - спеціаліст у галузі
наукометрії, вебометрії та
інформаційної діяльності, зав. сектору Науково-технічної бібліотеки ім.
Г.І. Денисенка
Національного технічного університету України “КПІ”, координатор
проектів Асоціації УРАН
"Наукова періодика України" та "Наука України у дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse
Scopus", канд. іст. наук.
Отримання високого рейтингу ВНЗ – це відповідь на запитання «ЯК
ПРАВИЛЬНО ПРЕДСТАВИТИ
ВНЗ У СВІТОВОМУ ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ». А для цього треба
знати все, що стосується формування
«Webometrics рейтингу ВНЗ» та швидко діяти у відповідності до вимог
Webometrics.
Семінар-практикум має за мету надання фахівцям університетів, що
займаються питаннями рейтингу
університету (відповідальні особи наукових видань університетів,
наукових бібліотек, відділів
інформаційних технологій університетів) практичних навичок з
підвищення рейтингу ВНЗ, які
дозволять їм на локальному рівні формулювати засади політики
відкритого доступу університету та
компетентно відповідати на всі питання учених та адміністрації,
пов'язані з SciVerse Scopus та Scimago.
На семінарі будуть розглядатись практичні питання, серед яких:
– Open Journal Systems та “Наукова періодика України”;
– Сервери конференцій та семінарів; Корпоративні Інтернет - форуми;
– Конкурси для студентів; Рейтингування веб - сайтів університету.
– Аналіз цільової аудиторії веб - сайтів;
– Ефективна верстка веб - сторінок;

– Ефективна верстка веб - сторінок;
– Каталоги наукових та освітніх сайтів;
– Прес-релізи університету;
– Сприяння поглибленню віртуалізації університетського життя;
– Потенціал Вікіпедії для залучення цільової аудиторії.
– Особливості верстки PDF-файлів;
– “Дублінське ядро” метаданих;
– Рейтинг Google Scholar Metrics; Індекси h5, їх значення для
Webometrics.
– Пошук "вільної ніші" у Scopus, Ulrich's Periodicals Directory
– Створення та просування наукового журналу "з нуля"
– Шляхи та методи розширення географії авторів
– Огляд реферативних баз даних та спеціалізованих систем пошуку
– Пристатейна бібліографія за міжнародними стандартами
– Світові стандарти видавничої етики
– Особисті питання та консультації
Більш детально з питаннями, що будуть розглядатись на семінарі,
можна ознайомитись в Буклеті.
Вартість участі у семінарі «Підвищення Webometrics рейтингу ВНЗ:
практичні заходи. Другий рівень»
складає 2400,00 грн. (без ПДВ) за одного учасника від ВНЗ.
Учасники семінару отримають:
- презентаційний пакет з методичними матеріалами за темою поточного
семінару;
- обід - кожного дня семінару;
- кава-брейк - кожного дня семінару.
При участі у семінарі більше одного учасника від ВНЗ, надається
знижка 5 % для кожного з учасників
семінару. Витрати на відрядження та проживання учасників семінару у
вартість участі в семінарі не входять.
Для участі необхідно:
Подати заявку на e-mail: eejet.kh@gmail.com до 14 травня 2013 р
Отримати та оплатити рахунок на участь у семінарі
Семінар-практикум є другим у циклі семінарів «Підвищення
Webometrics рейтингу ВНЗ: практичні
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заходи», що буде проведений в 2013р. Перелік тем циклу семінарів
додається.
Контактна інформація:
Організатор семінару ПП «Технологічний Центр», «СхідноЄвропейський журнал передових технологій», вул.
Шатилова дача, 4, Харків, 61145, e-mail: eejet.kh@gmail.com
- Нікітіна Оксана Олександрівна, тел. (057)750-89-90, (050) 303-38-01,
- Селезньова Аліна Вікторівна, тел. (057)750-89-90, (063)413-77-72,
- Фролова Лілія Вікторівна, тел. (057)750-89-90, (066) 304-72-50,
- Кузнецов Андрій Вікторович, Асоціація «УРАН», тел. (044) 236-96-37.

в сотрудничестве с издательством WORLD PRESS s.r.o. (Прага,
Чешская республика)

______________________________________________

«Россия и Европа: связь культуры и экономики»

Науковий журнал "Аспект" запрошує Вас прийняти участь у
Міжнародній науково-практичній
конференції «Сучасні підходи до проблеми розвитку освіти, науки і
техніки»,
яка відбудеться 15-17 травня 2013 року
(детальніше тут: http://asconf.com/irpc.php?lang=ukr),
а також у III Міжнародній науково-практичній конференції «World
economy, finances and investments», яка відбудеться 25-27 травня
2013 року
(детальніше тут: http://asconf.com/economic.php?lang=ukr).
Офіційний сайт: http://www.asconf.com/
E-mail: info@asconf.com, spravka@asconf.com

______________________________________________________________
_____________________
Чешское научно-исследовательское общество
«URAL Intellect s.r.o.» (Прага, Чешская республика)
ООО «АСП» (Россия, Тюмень)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие
в VI Международной научно-практической конференции

Прага, Чешская республика
21 июня 2013 года
Цель проведения конференции - способствование взаимному
интеллектуальному
обогащению
стран,
регионов,
научнопедагогических и исследовательских коллективов, а также отдельных
исследователей.
Основные направления конференции и предлагаемые к обсуждению
вопросы:
1. Экономика
и
управление.
Экономические
аспекты
международного
сотрудничества:
предкризисный
прогноз.
Инвестиционный климат России и Европы: региональные особенности.
Антимонопольное регулирование и развитее инновационной экономики.
Создание инновационных сетей. Энергоэффективная экономика и
конкуренция.
Внедрение
инноваций:
принуждение
или
стимулирование? Риски сырьевого обвала, их последствия: тенденции,
анализ, рекомендации. Региональные отличия инновационных моделей
экономики. Модели трансферта передовых технологий и реализация
инвестиционных проектов. Человеческий потенциал современной
России: проблемы оценки и развития.
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2. Право. Российская интеграция в европейское правовое
пространство. Государственное регулирование и общественное
самоуправление. Правовое регулирование экономических процессов.
Правовое обеспечение развития ресурсосберегающих технологий.
Венчурные фонды: право и экономика. Деловая мораль и правовая
культура как основа экономического успеха. Интеллектуальная
собственность как результат и продукт корпоративных НИОКР.
3. История. Европа и Россия: связь времен и народов.
Модернизация отношений сквозь призму истории. Исторические
аспекты
кросс-культурного
влияния.
История
российской
модернизации: от Петра Великого до Владимира Путина.
4. Философия. Культурология. Русские идеи в европейском
смысловом пространстве. Память культуры и культура памяти.
Глобальные вызовы и
национальные проекты.
Философия
национального бизнеса. Двадцать лет спустя: переоценка ценностей
после краха СССР. Мировоззренческие активы отечественной и
европейской экономики и общества. Вопросы развития туризма в
Европе и России.
5. Социология. Политология. Модернизация во благо общества.
Социальный креатив. Вызовы времени и будущее общества. Цели и
пределы политического давления: разность взглядов и подходов.
Идеологические процессы в Евроазии: век XXI. Социально-культурные
барьеры на путях экономического развития.
6. Педагогика. Психология. Европа и Россия: педагогические идеи
XXI века. Основные положения Болонского процесса в системе
стратегического управления профессиональным образованием. Бизнесобразование: российские и европейские особенности. Ведущие
образовательные технологии реализации компетентностного подхода в
высшем и среднем специальном образовании. Российское образование
нового типа. Инновационные тенденции в развитии современного
образования. Современные модели образования: организационный,
процессуальный и социальные аспекты. Кадровое обеспечение
инновационной экономики. Технологии разработки и реализации
систем менеджмента качества в образовании. Качество образовательной
деятельности
учебного
заведения
и
конкурентоспособность
образовательных услуг в Российской Федерации. Повышение

способностей человека и организаций: применение высоких
гуманитарных технологий. Инновационный человек и современная
социально-экономическая сфера.
По результатам конференции в пражском издательстве WORLD
PRESS s.r.o. будут изданы тематические сборники статей. Сборникам
присваивается чешский ISBN. Каждый участник, оплативший
организационный взнос и рассылку, получит персональный экземпляр
по, указанному им в заявке на участие в конференции адресу заказной
бандеролью. Если Вам не нужен сборник - мы высылаем
электронную копию со всеми выходными данными.
Рабочие языки конференции – русский и английский.
Заявки на участие, статьи и оплата принимаются до 21 июня 2013 г.
включительно.
Требования к оформлению статей:
Объем статей – не менее 2-х страниц, текстовый редактор –
Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал одинарный, поля – все по 2 см, автоматическая расстановка переносов,
абзац – отступ 1 см. Все рисунки и схемы делать в виде рисунка. Сноски
оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках.
Не делать постраничных сносок! В конце статьи приводится «Список
источников».
Образец оформления титула статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Иванов И.И., Петров А.А.
Наименование организации (вуз, предприятие, учреждение и т.п.)
Необходимо в конце статьи привести ее название и 5-6
ключевых слов (тегов) на английском языке. Название статьи и теги
на английском языке обязательны!
Статьи, заявки направляются по электронной почте на адрес:
europaros@gmail.com
Название файла со статьей должно содержать фамилию и
инициалы автора (например, ИвановИА). Название файла с заявкой на
участие в конференции должно содержать слово «заявка» и фамилию
автора (например, Заявка Иванов). Если статья имеет нескольких
авторов, то в названиях файлов указывается фамилия первого автора.
7

Также в письмо должен быть вложен файл с отсканированной
квитанцией об оплате.
Авторам статей Оргкомитет направляет уведомление о
публикации. Если Вы не получили уведомление – пожалуйста,
продублируйте письмо.
Организационный внос за участие в конференции – 280 рублей
за страницу.
Доставка одного сборника по России – 200 рублей, за каждый
дополнительный сборник на один адрес - 170 рублей.
Доставка одного сборника в страны дальнего и ближнего
зарубежья – 500 рублей, за каждый дополнительный сборник на один
адрес - 250 рублей.
Сертификат участника конференции – 200 рублей.
Оплата доставки экземпляров сборника и сертификата
участника производится
одновременно с оплатой организационного взноса общей
суммой!
Конференция предусматривает заочное участие.
Банковские реквизиты:
Получатель:
ООО «АСП»
ИНН 7203241558, КПП 720301001, ОГРН 1097232031687,
Р/С 40702810210140001923, ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» в Челябинске
К/С 30101810400000000973, БИК 047501973
Назначение платежа: за участие в конференции Ф.И.О.
При оплате из зарубежных стран, в назначении платежа обязательно
указать код валютной операции VO 20200.
По согласованию с Оргкомитетом для участников из зарубежных стран
возможны иные формы оплаты.
Контактная информация:
Для иностранных участников
URAL Intellect s. r. o., Чешская республика, Прага 4 - Крч, Жертвы 6
мая 553/2, индекс 14000.

Для российских участников и участников из стран СНГ
ООО «АСП»: 625002, Россия, г. Тюмень ул. Водников д. 12 к. 238 тел.
+7912-534-16-67

______________________________________________
Шановні колеги!
Припускаючи, що тематика даної конференції може виявитися для
Вас і
Ваших колег цікавою, запрошуємо Вас взяти участь у роботі
періодичної
Інтернет-конференції «Спецпроект: аналіз наукових досліджень»,
що
відбудеться 30–31.05.2013. Матеріали конференції будуть розміщені
на
WEB-ресурсі науково-практичних конференцій за адресою
http://www.confcontact.com і видані окремим збірником з
присвоєнням йому
ISBN, УДК та ББК, який буде відправлений учасникам конференції,
а також
у найбільші вузи і науково-технічні бібліотеки. Розсилку матеріалів
конференції буде здійснено до 14.06.2013.
Термін подання робіт – до 24.05.2013р. включно
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Телефон для довідок з 9.00 до 17.00 в робочі дні:
+38 (067) 972-90-71 Єпішко Марина Григорівна
Інформаційна підтримка: web-ресурс науково-практичних конференцій
www.confcontact.com

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
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АРХІТЕКТУРА
1. Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
2. Архітектура будівель та споруд
3. Містобудування та ландшафтна архітектура
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1. Теорія та історія державного управління
2. Механізми державного управління
3. Державна служба
4. Місцеве самоврядування
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
1. Театральне мистецтво
2. Музичне мистецтво
3. Кіномистецтво. Телебачення
4. Образотворче мистецтво
5. Декоративне і прикладне мистецтво
6. Дизайн
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
1. Вітчизняна історія
2. Всесвітня історія
3. Археологія
4. Етнологія
5. Історія науки й техніки
6. Антропологія
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
1. Теорія та історія культури
2. Світова культура і міжнародні культурні зв’язки
3. Українська культура
4. Прикладна культурологія. Культурні практики
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
1. Теорія та історія соціальних комунікацій
2. Теорія та історія журналістики

3. Теорія та історія видавничої справи та редагування
4. Прикладні соціально-комунікаційні технології
5. Соціальна інформатика
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
1. Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
2. Обробка матеріалів у машинобудуванні
3. Галузеве машинобудування
4. Авіаційна та ракетно-космічна техніка
5. Кораблебудування
6. Електротехніка
7. Прилади. Радіотехніка та телекомунікації
8. Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація
9. Енергетика
10. Металургія
11. Технологія харчової та легкої промисловості
12. Транспорт
13. Будівництво
14. Геодезія
15. Безпека життєдіяльності
16. Електроніка
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
1. Загальна педагогіка та історія педагогіки
2. Теорія і методика професійної освіти
3. Соціальна педагогіка
4. Теорія і методика виховання
5. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
1. Теорія та історія політичної науки
2. Політичні інститути та процеси
3. Політична культура та ідеологія
4. Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
5. Етнополітологія
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ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Загальна психологія, історія психології
2. Психофізіологія
3. Психологія праці; інженерна психологія
4. Медична психологія
5. Соціальна психологія
6. Педагогічна та вікова психологія
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Теорія та історія соціології
2. Методологія та методи соціологічних досліджень
3. Соціальні структури та соціальні відносини
4. Спеціальні та галузеві соціології
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
1. Олімпійський і професійний спорт
2. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
3. Фізична реабілітація
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Літературознавство
2. Українська та російська мови
3. Слов’янські мови
4. Германо-романські мови
5. Балтійські мови
6. Загальне мовознавство
7. Перекладознавство
8. Структурна, прикладна та математична лінгвістика
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
1. Онтологія, гносеологія, феноменологія
2. Діалектика і методологія пізнання
3. Соціальна філософія та філософія історії
4. Філософська антропологія, філософія культури
5. Історія філософії
6. Логіка, етика, естетика

7. Філософія науки і освіти
ЕКОЛОГІЯ
1. Екологічні засади еволюції та охорони навколишнього середовища
2. Екологічні проблеми енергетики
3. Промислова екологія та медицина праці
4. Екологічне виховання
5. Екологічний моніторинг
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствами
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього
середовища
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
8. Гроші, фінанси і кредит
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
10. Статистика
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
1. Теорія та історія держави і права
2. Конституційне право; муніципальне право
3. Цивільне право
4. Господарське право
5. Трудове право; право соціального забезпечення
6. Земельне, аграрне, екологічне право
7. Адміністративне, фінансове, інформаційне право
8. Криміналістика; кримінально-виконавче право; судова експертиза
9. Міжнародне право
Більш детальну інформацію про конференцію дивіться на сайті
http://www.confcontact.com .
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Шановні колеги!
Відповідно до Плану конференцій на 2013 рік Міністерства освіти і
науки України (№ 1/9-27 від 18.01.2001 р.) на базі Дніпропетровського
національного університету імені Олеся Гончара 7-8 червня 2013 року
проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ».
Термін подання робіт – до 31.05.2013р. включно.
Робота конференції планується за такими напрямками:
1. Лінгвістика та методика викладання іноземних мов у вищому
навчальному закладі.
2. Психолінгвістичні проблеми викладання іноземних мов.
3. Особливості викладання курсу теорії та практики перекладу.
4. Крос-культурні аспекти навчання іноземним мовам
До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти та
інші зацікавлені особи, які в своїх дослідженнях розглядають питання,
пов’язані з напрямками роботи конференції.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька,
французька, іспанська.

Збірник з матеріалами очні учасники отримають на конференції, а
дистанційні – поштою до 20.06.2013..
Телефон для довідок з 9.00 до 17.00 в робочі дні:
+38 (067) 972-90-71 Єпішко Марина Григорівна
Інформаційна підтримка: web-ресурс науково-практичних конференцій:
www.confcontact.com
Більш детальну інформацію про конференцію дивіться на сайті:
http://confcontact.com/node/391

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

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти та
інші зацікавлені особи, які в своїх дослідженнях розглядають питання,
пов’язані з напрямками роботи конференції.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька,
французька, іспанська.
Конференція відбудеться 7-8 червня 2013 року в палаці студентів ім. Ю.
Гагаріна Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара
(м. Дніпропетровськ, парк ім. Т.Г. Шевченка). Їхати: трамвай № 1,
тролейбус № Б, 1, 4, 9, 16 до зупинки «Парк ім. Т.Г. Шевченко».
Конференція розпочне свою роботу 7 червня 2013 року о 10.00,
реєстрація учасників розпочнеться о 09.00 у центральному холі Палацу
студентів.
До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей.
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