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Конкурси - Гранти - Премії:
1.
ПРО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ, ЩО ПРИСУДЖУЮТЬСЯ
НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ НАУК УКРАЇНИ У 2016 РОЦІ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ЗА КРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ
За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія
НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих
учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів. Премії
присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а
також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив,
висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий
внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам,
удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної
академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.
На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН
України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що
присуджуються за конкурсами.
Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.
*

*

*

1. В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажеридослідники, аспіранти науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів віком
до 35 років включно, студенти вузів, а також аспіранти та студенти зарубіжних
країн, які навчаються в наукових установах та вузах України.
2. Право висувати кандидатів на здобуття премій надається: ученим радам
наукових установ і вищих навчальних закладів, колегіям (президіям) міністерств і
відомств України, технічним радам промислових підприємств, конструкторських
бюро, радам наукових і науково-технічних товариств, що підтверджується витягом з
протоколу засідання вченої ради установи або відповідного органу підприємства,
організації чи відомства.
Роботи, виконані молодими вченими, приймаються Національною академією
наук України на конкурс за поданням відповідних міністерств, відомств, організацій
та рад.
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3. Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2016 р.
4.
Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим
ученим та студентам, подає її до Президії НАН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 54, телефони для довідок: 8(044) 239-64-24; 8(044) 239-64- 63) в
оформленому належним чином вигляді з написом “На здобуття премій НАН
України для молодих учених (студентів)”, а також зазначенням відділення НАН
України відповідно до тематики роботи:
а) офіційний лист установи щодо направлення рекомендованої для участі у
конкурсі роботи (на бланку) в 2-х примірниках, скріплений гербовою печаткою
установи;
б) обґрунтоване подання, що включає назву, наукову характеристику роботи й
коротку анотацію;
в) опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового
дослідження або винаходу у 2-х ідентично оформлених примірниках – на конкурс
молодих учених;
г) наукову роботу, матеріали наукового дослідження або винаходу в 1
примірнику – на конкурс студентів;
д) конкретну довідку у відсотково-цифровій формі (%) про творчий внесок
кожного члена авторського колективу, який складається з двох чи трьох осіб, у
роботу, висунуту на конкурс у 2015 році;
є) довідку про те, що робота, яка подається на конкурс у 2016 році, не була
раніше удостоєна премій НАН України, країн СНД та ін.;
ж) не менше двох рецензій сторонніх організацій (із зазначенням їхньої
офіційної адреси);
з) відомості про автора у 2 примірниках: прізвище, ім’я, по батькові, повна
дата народження, місце роботи, науковий ступінь і посада (для студентів
– вуз, факультет, курс у розгорнутому вигляді), домашня та електронна адреси,
номер телефону (службовий, домашній і мобільний), ксерокопія довідки на кожного
автора про надання ідентифікаційного коду.
Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно оформлені:
роботи (неопубліковані) підписані авторами, довідки і рекомендації
– керівниками установ (вузів) та скріплені печаткою даної установи. Сторінковий
обсяг кожного супровідного документа не регламентується.
Роботи, оформлені неналежним чином, до участі в конкурсі не
допускаються.
Роботи, за які не присуджено премії, не зберігаються в НАН України і за
бажанням можуть бути повернені відповідними відділеннями їх авторам.
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2.
Оголошується конкурс Ф75
«Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень
молодих учених» на 2018 рік
Запити приймаються до 20 лютого 2017 року.
Для подання запиту на участь у конкурсі необхідно:
Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу, які раніше не
брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими на даному ресурсі).
Реєстрація керівника та всіх виконавців проекту є обов'язкова.
Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф75.
Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю відповідати
електронному запиту.
Перелік документів необхідних для оформлення запиту:
Скріплений паперовий запит відповідно до заповненої електронної форми із
титульним аркушем, що містить підпис керівника організації, мокру печатку та
підписи всіх виконавців проекту (титульний аркуш формується автоматично після
збереження файлу електронного запиту) – 2 примірники.
Гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується
забезпечити проведення наукових досліджень (за зразком – contest.dffd.gov.ua –
меню «Документи»).
Довідка з місця роботи із зазначенням посади.
Два примірники копій опублікованих молодим ученим наукових праць (крім
монографій) за тематикою проекту (до п'яти найменувань), копії патентів та
авторських свідоцтв.
Завірені копії першої сторінки паспорта молодого ученого і сторінки паспорта, де
позначена його прописка (реєстрація).
Завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня.
Всі документи оформлюються без файлів в паперову папку на зав’язках!
Подані проекти, що не відповідають правилам оформлення не будуть прийняті до
розгляду
Всі запитання щодо участі у конкурсі, оформлення запитів, заповнення електронної
форми можна поставити за телефоном – (044)246-39-29 або електронною поштою –
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript,
щоб побачити її.">office@dffd.gov.ua.
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З технічними питаннями необхідно звертатися до розробника системи за допомогою
он-лайн форми звернення, що розміщена на ресурсіcontest.dffd.gov.ua– закладанка
«Контакти» - «Технічні питання», або за посиланням:
http://contest.dffd.gov.ua/node/14804
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державного
фонду фундаментальних досліджень
___________________ Кухар В.П.
___________________ 2016 р.
Умови конкурсу Ф75
на гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
у 2018 році
1. Загальні положення
1.1. До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на час подання запиту):
- доктори наук – до 35 років,
- докторанти – до 33 років,
- кандидати наук – до 30 років.
1.2. Грошовий розмір гранту складає:
- для докторів наук – 90 тис. грн.;
-для докторантів – 75 тис. грн.;
-для кандидатів наук – 60 тис. грн.
1.3. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і
тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на
проведення яких гранти вже надавались).
1.4. Гранти молодим ученим призначає Президент України відповідним
розпорядженням за поданням Кабінету Міністрів України.
1.5. Інформація про призначення грантів оприлюднюється через засоби масової
інформації.
1.6. Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування на основі
договору між Міністерством освіти і науки України та одержувачем гранту і
підприємством (установою, організацією), яке (яка) зобов’язується забезпечити
проведення наукових досліджень протягом року, на який призначається грант.
1.7. Претензії за підсумками конкурсу до розгляду не приймаються.
2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс
2.1. На конкурс подаються проекти з фундаментальних та прикладних наукових
досліджень, здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення наукових
знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і
мають вагому наукову й практичну значимість.
2.2. При розгляді проектів оцінюються:
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• актуальність тематики;
• оригінальність наукової ідеї;
• наукова новизна та практична значимість очікуваних результатів;
• наукова кваліфікація молодого вченого;
• забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.
2.3. З метою широкого залучення до наукових досліджень молодих науковців
перевага надаватиметься науковим колективам з участю молодих учених і
студентів.
3. Порядок та строки подання матеріалів
3.1. Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених України, які
постійно проживають і працюють в Україні. Молодий учений може бути
керівником лише одного наукового проекту в рамках оголошеного конкурсу.
3.2. Для подання запиту на конкурс необхідно:
- зареєструватися на конкурсному ресурсі Державного фонду
фундаментальних досліджень – contest.dffd.gov.ua (якщо запитувач приймає
участь у конкурсі вперше);
- заповнити форму запиту (меню «Конкурс Ф75»);
- зберегти форму в сиситемі;
- згенерувати файл відповідно до форми запиту;
- роздрукувати документ.
3.3. Матеріали, що додаються до електронного запиту:
1. Два примірники паперової заявки з мокрою печаткою організації та підписом
керівника організації, або особи, що є відповідальна за наукову складову
організації.
2. Гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка)
зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень (за зразком).
3. Довідка з місця роботи із зазначенням посади.
4. Два примірники копій опублікованих молодим ученим наукових праць (крім
монографій) за тематикою проекту (до п'яти найменувань), копії патентів та
авторських свідоцтв.
5. Завірені копії першої сторінки паспорта молодого ученого і сторінки паспорта,
де позначена його прописка (реєстрація).
6. Завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня.
Всі зазначені матеріали (в окремій паперовій папці на зав'язках без позначок)
направляються поштою до ДФФД за адресою: Державний фонд фундаментальних
досліджень к. 404-б, бульв. Т. Шевченка, 16, м. Київ, МСП, 01601, або надаються
особисто до дирекції ДФФД за зазначеною адресою.
Телефон для довідок: (044) 246-39-29.
3.4. Термін подання запиту – до 20 лютого 2017 року включно. При поштовому
відправленні дата визначається за штемпелем.
3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам або були
роздруковані не за формою, не реєструються і до розгляду не приймаються.
Подані на конкурс матеріали не повертаються.
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Конференції
1.
VII Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційні
технології навчання обдарованої молоді”
Дата: - 07/12/2016 - 08/12/2016
Час: 10:00 -18:00
Адреса: Конференц-зала Президії Національної академії педагогічних наук України
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній
конференції, що спрямована на пошук та виявлення ефективних підходів та
технологічних рішень застосування інноваційних технологій навчання обдарованої
молоді, зокрема, STEM-навчання, в аспекті розвитку здібностей учнів різного віку,
пошук інноваційних моделей та технологій психолого-педагогічної підтримки
розвитку обдарованої молоді та проблеми інтелектуального саморозвитку
особистості дитини.
До участі в конференції запрошуються педагоги, науковці, викладачі ВНЗ,
методисти, фахівці в галузі інформаційних технологій та прикладних дисциплін,
фахівці навчальних центрів та бізнес-структур, управлінці та керівники навчальних
закладів, аспіранти й докторанти.
Науковий керівник: Стрижак Олександр Євгенійович, доктор технічних
наук, радник директора Інституту обдарованої дитини НАПН України, заступник
директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України».
Місце проведення конференції: конференц-зала Президії Національної
академії педагогічних наук України, вул. Січових Стрільців (Артема), 52-А
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Реєстрація учасників: 7 грудня 2016 р. з 9.00 до 10.00, хол першого поверху
Президії Національної академії педагогічних наук України.
Відкриття конференції: 7 грудня 2016 р. о 10.00, конференц-зала Президії
Національної академії педагогічних наук України.
Наукова тематика конференції охоплює такі проблеми (але не обмежується
ними):
 інноваційні моделі підтримки процесів розвитку особистості дитини;
 психологія обдарованості;
 методологія розвитку інтелекту дитини;
 STEM-освіта: міждисциплінарний підхід навчання;
 системи управління знаннями в освітньо-інформаційному середовищі як засіб
розвитку творчості та обдарованої особистості;

8

 інформаційно-освітній простір: методологічні основи проектування,
створення, формування;
 методологія створення електронних підручників;
 упровадження дистанційних послуг у середній, професійній та вищій освіті;
 моніторинг якості освіти;
 вироблення управлінських рішень на основі використання сучасних ІТтехнологій;
 організація науково-дослідницької діяльності учнівської і студентської молоді
з використанням засобів інформаційно-освітнього простору;
 розвиток професійної компетентності фахівців STEM-освіти у системі
неперервної освіти;
 єдиний освітній простір: особливості STEM-освіти на різних етапах навчання;
 інформаційні технології як шлях упровадження STEM-освіти;
 вітчизняні, зарубіжні надбання та проблеми запровадження STEM-освіти;
 STEM-освіта як інновація оновлення технологій навчання природничоматематичних дисциплін.
Програмою роботи конференції передбачено проведення пленарного
засідання, наукових дискусій на секційних засіданнях, круглий стіл, обговорення та
прийняття резолюції конференції.
Оргкомітет приймає заявки на проведення науково-практичних заходів із
проблематики конференції – круглих столів, майстер-класів, тренінгів, презентацій,
тощо.
* УВАГА! Учасники, які в рамках конференції заявляють та проводять свій
захід – організаційний внесок (50 грн.) не сплачують! Бажаючих провести в рамках
конференції презентацію чи майстер-клас просимо повідомити оргкомітет до
02.12.2016 р.
Форми та умови участі
Очна участь – організаційний внесок – 50 грн. (включає: безпосередньо
участь у заході, розміщення публікації в матеріалах конференції (стаття чи тези
доповіді), програму конференції – 1 примірник, ідентифікаційний бедж, сертифікат
учасника конференції, організаційні витрати, кава-брейк), сплачується при
реєстрації або на р/р організатора (за запитом до оргкомітету конференції).
* Увага! Вартість очної участіне включає: вартість збірника матеріалів
конференції, який можна замовити додатково:
 роздрукований варіант – вартість 1-го примірника 150 грн.
 електронний варіант на CD-диску – вартість 1-го CD-диску 50 грн.
Проїзд, проживання та харчування за рахунок відряджуючої сторони. Про
необхідність резервування готелю прохання повідомити до 01.12.2016р.
Заочна – включення доповіді в програму заходу та розміщення публікації в
збірнику матеріалів конференції. Вартість заочної участі – 200 грн. (включає:
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розміщення публікації, програму конференції, 1 примірник збірника матеріалів
конференції – роздрукований варіант, сертифікат учасника). Вартість заочної участі
сплачується на розрахунковий рахунок Організатора на підставі договірних
документів, які буде надіслано на електронну адресу учасника після подання Заявки
на участь.
* Увага! Вартість заочної участі не включає витрати на поштову пересилку
матеріалів конференції.
Для участі у роботі конференції необхідно до 25 листопада 2016 року
надіслати в оргкомітет на електронну адресу svn@iod.gov.ua (тема «Конференція
ІТ») заявку-учасника за формою, що додається (на кожного учасника окремо).
Вимоги до подання публікацій у збірник матеріалів конференції
Тези – обсягом до 5 сторінок, статті – обсягом до 7 сторінок надсилати до
25.11.16 р. на електронну адресу: svn@iod.gov.ua з темою листа «Публікація.
Конференція ІТ».
Вимоги до оформлення тез та статей: формат сторінки А4, поля (всі) 2,5
см, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; праворуч прізвище
та ініціали автора жирним шрифтом, під ними назва навчального закладу/установи,
організації, населеного пункту, електронна адреса автора, курсивом; далі НАЗВА
статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом. У наступному
рядку анотація та ключові слова російською та англійською мовами курсивом із
вирівнюванням по ширині. Далі, після пропуску одного рядка, текст статті, після
якого ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел; посилання у тексті на літературу
і сайти записуються у квадратних дужках).
Матеріали в збірнику конференції будуть друкуватися у авторській редакції.
РОЗМІЩЕННЯ «ДАК–ПУБЛІКАЦІЇ»
Увага! Учасники конференції, також мають можливість розмістити свою
публікацію в ДАК-виданнях:
1. Щомісячний науково-методичний журнал «ОСВІТА ТА РОЗВИТОК
ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ» (Свідоцтво: серія КВ № 19047-7837Р, 2012
р.).Вартість 1 сторінки А4 (коректорського варіанту) – 35 грн. Авторський
екземпляр журналу – безкоштовно.
Матеріали оформлюються відповідно до вимог Постанови ВАК від от
15.01.2003Х27-05/1. Для розгляду питання про публікацію статті в фаховому
виданні необхідно надіслати статтю та відомості про авторів на електронну пошту
ilv@iod.gov.ua. Обсяг наукової статті: магістрам, аспірантам – 6–12 сторінок;
докторам – 15–20 сторінок.
* Рукописи проходять рецензування редакційною колегією, за результатами якого
приймається рішення про доцільність публікації статей або необхідності їх
доопрацювання авторами, враховуючи зауваження.
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2. Збірник наукових праць «Наукові записки Малої академії наук України»
(Свідоцтво: серія КВ № 19257-9057Р, 2012 р.). Серія: «Педагогічні науки».
Публікація безкоштовна. Статті (до 10 сторінок) надсилати на електронну
адресу: savchenko_irina@ukr.net. Матеріали оформлюються відповідно до
вимог Постанови ДАК від от 15.01.2003 Х27-05/1, проставляється індекс УДК,
рисунки та графіки розміщуються у статті в одному із форматів (jpeg,bmp, tif,
gif). Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути
обов’язково згруповані. За достовірність фактів, цитат, власних імен,
географічних назв, посилань на літературні джерела та інші відомості
відповідають автори публікацій. Надсилаючи статтю до редакції, автор дає
автоматичну згоду на її публікацію. Редакція зберігає за собою право на
редагування і скорочення матеріалів. Оргкомітет залишає за собою право
відхиляти статті, що не відповідають тематиці конференції та її науковому
рівню.
ОРГКОМІТЕТ
Інститут обдарованої дитини НАПН України, вул. Січових Стрільців (Артема), 52д, Київ, 04053
Контактна особа з організаційних питань і публікації матеріалів конференції:
Шульга Валентина (044) 227-54-23, (067) 729-94-01, (063) 644-34-78, svn@iod.gov.ua
Контактна особа з розміщення «ДАК-публікацій»:
Іващенко Любов Василівна – р. 483-3433, ilv@iod.gov.ua
Контактна особа з розміщення наукових статей у збірнику наукових праць
«Наукові записки Малої академії наук України»
Савченко Ірина Миколаївна–(044) 489-55-17, моб.: +380 097-960-0092,
savchenko_irina@ukr.net
Скачати заявку учасника можна за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKMWtyQWdaUWZxX2M/view

11

2.
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у
VI Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки,
комунікативні та педагогічні стратегії»
Наукова проблематика конференції:
 Світоглядні орієнтири сучасного соціокультурного простору, їх
трансформація та вибір
 Комунікативні стратегії сучасної лінгвістичної науки
 Актуальні питання модернізаційних процесів в освітньо-науковому просторі
України
Мови конференції – українська, англійська, французька, німецька,
російська,
італійська.
Запрошуємо до участі докторів та кандидатів наук, аспірантів, викладачів,
студентів.
Конференція відбудеться 8 грудня 2016 року за адресою: Рівненський
інститут Київського університету права НАН України, площа Короленка, 5, кафедра
гуманітарних дисциплін.
Для участі в конференції необхідно подати заявку і тези доповіді обсягом 2-3
сторінки друкованого тексту. Матеріал, що перевищує встановлені обсяги, може
бути скорочений редколегією без окремого погодження з автором.
Технічні параметри тексту для публікації: редактор MS Word, формат
файлу .doc; формат сторінки А4; шрифт Times New Roman; розмір кегля – 14;
міжрядковий інтервал – 1,5; абзац – 1,0 см; поля (ліворуч, праворуч, угорі,
внизу) – 2,0 см.
Інформацію просимо надсилати електронною поштою на адресу:
sphconfer@gmail.com до 30 листопада 2016 р. Назви вкладених файлів повинні
містити прізвище учасника конференції, наприклад: Коваленко тези.doc, Коваленко
заявка.doc, Коваленко квитанція.JPЕG.
Оформлення матеріалів:
 праворуч від середини аркуша ім’я та прізвище, науковий ступінь,
учене звання, посада та місце роботи автора статті;
 центрована назва статті великими літерами (14 кегль, грубий);
 через 1 інтервал текст статті;
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 через 1 інтервал після тексту нумерований бібліографічний список (12
кегль), оформлений відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Структура статті має відповідати вимогам ДАК МОН України.
Покликання на джерела подавати за зразком [5, с. 25], [4; 7-9].
За результатами конференції буде видано збірник матеріалів з кодами ISBN,
УДК и ББК. Видання збірника матеріалів конференції заплановано у січні 2017 р.
Для участі в роботі конференції необхідно сплатити організаційний внесок у
розмірі 180 грн.
Реквізити для перерахунку оргвнеску:
поповнення платіжної картки "ПРИВАТБАНК"
за номером: 5168 7555 0313 3155
Одержувач: Дикун Ганна Петрівна
Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком програми
конференції, збірника тез конференції та сертифікатів учасників. Пересилання
поштою матеріалів конференції здійснюватиметься післяплатою.
Будь ласка, зверніть увагу на те, що учасникам, які не мають власної картки
Приватбанку, необхідно надіслати копію квитанції про сплату організаційного
внеску (відомості про дату та точний час здійснення Вашого платежу) на
електронну адресу оргкомітету sphconfer@gmail.com
Велике прохання до шановних учасників, які бажають взяти заочну участь у
конференції, перераховувати кошти тільки за вказаними реквізитами Приватбанку.
Учасники – доктори наук, професори звільняються від плати за одноосібну
публікацію матеріалів конференції.
Участь у конференції та публікацію у
співавторстві з доктором наук, професором оплачує співавтор згідно з
вищевказаними вимогами.
Студенти можуть подавати доповіді тільки у співавторстві з науковим
керівником. Вони подають дві заповнені заявки на участь з відомостями про себе та
про наукового керівника. Заявки заповнюються та надсилаються в електронному
вигляді.
Проїзд та проживання – за кошти учасників конференції. Зауважимо, що
Рівненський інститут Київського університету права НАН України має зручні
готельні номери в центрі міста. З питань замовлення місця проживання просимо
звертатися за телефоном (0362) 26-46-01
Контактні телефони:
Кафедра гуманітарних дисциплін: 0362 26-46-01
Стефанія Ярославівна Українець: тел. 098 894 12 70
ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ВСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ!
Оргкомітет конференції
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ЗАЯВКА
на участь у VI Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та
педагогічні стратегії»
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Науковий ступінь, учене звання
Місце роботи, посада (із зазначенням кафедри, відділу)
Назва доповіді
Електронна адреса
Контактний телефон
Форма участі у конференції: очна (виступ і публікація; виступ
без публікації) / дистанційна
Використання технічних засобів так / ні
Потреба у житлі так / ні
Поштовий індекс, адреса для зв’язку і пересилання збірника післяплатою
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Виставки
1.
Від імені компанії Експо-центр «Метеор» тм
запрошуємо Вас розглянути участь у

16-й Національній виставці агротехнологій «Агропром-2017»
Дата проведення: 22-24 лютого 2017 р
Місце проведення: Україна, м Дніпро, Вул. Нижньодніпровська, 1 (на території
Агро-Союзу)
Організатор: Експо-центр «Метеор»
Національна виставка агротехнологій «Агропром» - це повноцінний
вузькоспеціалізований майданчик для ділового спілкування і презентації товарів і
послуг різних підприємств агропромислової галузі. Маючи статус національної,
виставка «Агропром» з роками починає рости і нарощувати свій потенціал,
залучаючи увагу все більшої кількості українських та іноземних фахівців галузі.
«Агропром-2017» - успіх в дії! »
Кращі вітчизняні та міжнародні торгові марки, провідні компанії і новатори
агропромислового ринку вже обрали виставку «Агропром» для демонстрації своїх
товарів і послуг.
Партнери виставки: Українська горіхова асоціація, Генеральний медіапартнер
ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ:
 СІЛЬГОСПТЕХНІКА ТА ОБЛАДНАННЯ
 РОСЛИННИЦТВО І АГРОХІМІЯ
 БІОЕНЕРГЕТИКА
 СУЧАСНІ ЕНЕРГО І РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
 АГРОЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ СІЛЬГОСПВИРОБНИЦТВОМ
 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І АГРОСЕРВІС:
 ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА
 ТВАРИННИЦТВО
 БУДІВНИЦТВО В АПК
 ТАРА І УПАКОВКА
 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА В АПК
 ЕКОЛОГІЯ І ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ
Дні роботи виставки:
 22 лютого з 10:00 до 17:00
 23 лютого з 10:00 до 17:00
 24 лютого з 10:00 до 15:00
Для отримання більш детальної інформації звертайтеся до організаторів:
тел. / факс + 38 (056) 373-93-74, agroprom@expometeor.com
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