ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК
Науково-дослідна частина
Відділ науково-технічної інформації
ДВНЗ ―Ужгородський національний університет‖

№2
2017 р.

2

Зміст:

Конкурси - Гранти - Стипендії:
1. Стипендії Національної стипендіальної програми Словацької Республіки
3
2. Державний фонд фундаментальних досліджень (далі - ДФФД) оголошує
проведення конкурсу Ф76 – спільний конкурс наукових проектів вищих
навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та
національних галузевих академій наук України.
3
3. Державний фонд фундаментальних досліджень (далі - ДФФД) оголошує
проведення конкурсу Ф77 – «Актуальні проблеми гуманітарних наук»
7
4. Fulbright Graduate Student Program
10
5. Стажування в Німеччині за програмою «Internship Programme of German
Business for Ukraine»
11
Конференції – школи:
1. IІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна
система: вектор розхвитку»
12
2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Системи розробки та
постановки продукції на виробництво. Індустрія 4.0. Сучасний напрямок
автоматизації та обміну даними в вирончих технологіях»
13
3. Друга міжнародна конференція "Проблеми зняття з експлуатації об’єктів
ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища" 14
4. Міжнародна наукова конференція до 25-річчя співробітництва між
Україною та Китаєм
16
5. Літня школа «Transparency International School on Integrity»
18

3

Конкурси - Гранти - Стипендії:
1.
Стипендії Національної стипендіальної
програми Словацької Республіки
Відкрито конкурс на здобуття стипендій на навчання та стажування у
вищих навчальних закладах та науково-дослідницьких установах Словацької
Республіки.
Категорії учасників: студенти, аспіранти, докторанти та викладачі
будь-яких спеціальностей.
Тривалість програми: навчання - 1-2 семестри, стажування - від 1 до
10 місяців.
Фінансове забезпечення: щомісячна стипендія від 350€ до 1000€
(залежить від категорії учасника).
Кінцевий термін подання заяв: 30 квітня 2017 р.
Детальна інформація щодо участі у програмі та пакету документів за
посиланням: https://www.scholarships.sk/en/ .
За консультаціями звертайтеся до відділу міжнародних зв’язків (ауд.
БІЦ-410, academobility@dir.sumdu.edu.ua, тел. 68-77-84).

2.
Державний фонд фундаментальних досліджень (далі ДФФД) оголошує проведення конкурсу Ф76 – спільний конкурс
наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових
установ Національної академії наук та національних галузевих
академій наук України.
Конкурс проводиться за наступними науковими пріоритетними
напрямами:
- Нові функціональні матеріали, фізичні принципи керування та
реєстрації випромінювання;
- Нові біологічно активні речовини для медицини;
- Вплив змін клімату на навколишнє природне середовище;
- Проблеми теоретичної фізики та фізика високих енергій;
- Інтелектуальні інформаційні технології у сільському господарстві.
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Перелік документів, необхідних для подання запиту:
1. Паперовий запит відповідно до заповненої електронної форми – 2
примірники.
2. Копії публікацій керівника проекту – 2 примірники.
3. Довідка з Українського інституту науково технічної експертизи та
інформації про те, що в даний час тема проекту не зареєстрована і не
підтримується бюджетними коштами.
Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках (без
файлів) та надсилаються поштою або надаються особисто до дирекції ДФФД
за адресою:
01601, м. Київ, бульвар Шевченка,16, кімната 404б з 9-00 до 16-30.
Телефон для довідок: 246-39-29 з 9-00 до 16-30 год.
Кінцевий термін подання запитів на конкурс – 30 квітня 2017 року.
Форми запиту будуть закриті для заповнення 30 квітня 2017 року о
00:00 годин.
УМОВИ

1. Загальні засади
1.1. Метою конкурсу є відбір та грантова підтримка проектів
фундаментальних досліджень з пріоритетної тематики, що спільно
виконуються науковими колективами вищих навчальних закладів,
науковцями академічних науково-дослідних інститутів. Виконання вказаних
проектів повинно забезпечити підвищення ефективності спільних наукових
досліджень та престижу вищих навчальних закладів, стимулювання наукової
діяльності молодих учених та ефективного використання матеріальної бази
академічних наукових установ при виконанні науково-дослідних проектів.
1.2. З метою широкого залучення до наукових досліджень молодих
науковців перевага надаватиметься науковим колективам з участю молодих
учених (не менше 30%)
1.3. Конкурс проводиться за наступними науковими пріоритетними
напрямами:
- Нові функціональні матеріали, фізичні принципи керування та
реєстрації випромінювання;
- Нові біологічно активні речовини для медицини;
- Вплив змін клімату на навколишнє природне середовище;
- Проблеми теоретичної фізики та фізика високих енергій;
- Інтелектуальні інформаційні технології у сільському господарстві.
2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс
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2.1. На конкурс подаються спільні наукові проекти, що передбачають
участь двох організацій – вищого навчального закладу та наукової установи
Національної або Національних галузевих академій наук України.
2.2. За спільною домовленістю одна з вищезазначених організацій
подає запит і зазначає у відповдній частині запиту інформацію про
організацію, з якою буде виконуватись проект.
2.3. Наукові проекти повинні мати новизну в постановці й методах
проведення досліджень та значну наукову й практичну значимість.
2.4. При розгляді проектів оцінюються:
- актуальність і новизна наукової тематики;
- наукова кваліфікація керівників проекту і наукового колективу;
- інноваційна орієнтованість наукових проектів;
- забезпеченість необхідною матеріальною базою.
2.5. Керівники проекту повинні мати не менше 3 статей у виданнях, що
індексуються міжнародними наукометричними базами даних за тематикою
проекту, що опубліковані за останні три роки (2014-2016).
2.6. Керівник проекту може подати на конкурс лише один проект.
3. Подання запитів та реєстрація проектів
3.1. Подання запиту здійснюється на конкурсному он-лайн ресурсі
ДФФД за посиланням – contest.dffd.gov.ua. Для подання запиту необхідна
попередня реєстрація на даному ресурсі. Для учасників конкурсу, що брали
участь в інших конкурсах ДФФД повторна реєстрація непотрібна. В разі
втрати паролю або логіну, для поновлення профілю необхідно звернутися до
дирекції ДФФД за електронною адресою – office@dffd.gov.ua.
3.2. Після заповнення форми запиту і збереження файлу запиту на
комп’ютері, у зазначеному файлі автоматично генерується титульний аркуш.
3.3. Кожному запиту на конкурсному ресурсі автоматично надається
номер, який виступає ідентифікатором проекту і реєстраційним номером,
відповідно до якого надається інформація щодо реєстрації для участі даного
проекту у конкурсі.
3.4. Запит надається у двох паперових примірниках. Титульний аркуш
запиту має містити підписи керівника організації або особи, що
відповідальна за науковий напрямок роботи, печатку організації, підписи
керівника та всіх виконавців проекту.
3.5. Паперовий варіант запиту має повністю відповідати електронній
формі.
3.6. Реєстрації підлягають тільки ті проекти, які направлені на конкурс
у термін зазначений в оголошенні та оформлені відповідно до правил і вимог.
Термін відправлених поштою проектів визначається за датою поштового
штемпеля. Запити для участі у конкурсі проектів, оформлення яких не
відповідає вимогам конкурсу, до розгляду не приймаються.
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3.7. До конкурсу не допускаються: проекти, що оформлені не за
вимогами ДФФД, а також проекти, надіслані факсом або електронною
поштою і ті, що направлені на конкурс після оголошеного терміну.
3.8. Усі допущені до конкурсу заявки наукових проектів проходять
незалежну експертизу відповідно до Закону України ―Про наукову і
науково-технічну експертизу‖ та відповідно до "Положення про проведення
конкурсів наукових проектів Державного фонду фундаментальних
досліджень України".
3.9. Інформація про зміст проектів і проходження експертизи є строго
конфіденційною. Остаточний перелік відібраних проектів та обсяги їх
фінансування затверджуються Радою ДФФД. Претензії за підсумками
конкурсу до розгляду не приймаються.
3.10. Рішення Ради ДФФД про результати конкурсу наукових проектів
публікуються на інформаційних ресурсах ДФФД. Керівники проектівпереможців отримують повідомлення про результати конкурсу за наданими
ними контактними даними.
3.11. Подані на конкурс матеріали не повертаються.
4. Умови реалізації підтриманих проектів
4.1. Фінансування проекту здійснюється коштами Державного фонду
фундаментальних досліджень відповідно до укладених договорів про
підтримку фундаментальних наукових досліджень між Державним фондом
фундаментальних досліджень та науковою установою, згідно з чинним
законодавством України.
4.2. Рішення про фінансування робіт за проектом на черговий рік (у
межах указаного терміну виконання) приймається на основі затверджених
обсягів державного бюджету на даний рік та рішень Ради ДФФД.
4.3. У разі виникнення обставин, що перешкоджають керівникам
проекту виконувати свої функції, Рада ДФФД розглядає доцільність
продовження фінансування робіт за даним проектом.
4.4. Відносини сторін регулюються договором та додатковими угодами,
які є юридичними документами, що встановлюють взаємну відповідальність
сторін на весь період виконання проекту.
5. Перелік документів, необхідних для подання запиту
5.1. Паперовий запит відповідно до заповненої електронного форми – 2
примірники.
5.2. Копії публікацій керівника проекту – 2 примірники.
5.3. Довідка з Українського інституту науково технічної експертизи та
інформації про те, що в даний час тема проекту не зареєстрована і не
підтримується бюджетними коштами.
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5.4. Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках (без
файлів) та надсилаються поштою або надаються особисто до дирекції ДФФД
за адресою:01601, м. Київ, бульвар Шевченка,16, кімната 404б.
Телефон для довідок: 246-39-29 з 9 до 16-30 год.
Кінцевий термін подання запитів на конкурс – 30 квітня 2017 року.
Форми запиту будуть закриті для заповнення 30 квітня 2017 року о 00:00
годин.

3
Державний фонд фундаментальних досліджень (далі - ДФФД)
оголошує проведення конкурсу
Ф77 – «Актуальні проблеми гуманітарних наук»
Конкурс проводиться за наступними науковими пріоритетними
напрямами:
- Актуальні історико-археологічні дослідження;
- Дослідження етапів спільної історії України та її сусідів:
порубіжні проблеми;
- Актуальні проблеми збереження національної культурної та
мовної спадщини
Перелік документів, необхідних для подання запиту:
Паперовий запит відповідно до заповненої електронної форми – 2
примірники.
Копії публікацій керівника проекту – 2 примірники.
Довідка з Українського інституту науково технічної експертизи та
інформації про те, що в даний час тема проекту не зареєстрована і не
підтримується бюджетними коштами.
Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках (без
файлів) та надсилаються поштою або надаються особисто до дирекції ДФФД
за адресою:
01601, м. Київ, бульвар Шевченка,16, кімната 404б з 8-30 до 16-30.
Телефон для довідок: 246-39-29 з 9 до 16-30 год.
Кінцевий термін подання запитів на конкурс – 30 квітня 2017 року.
Форми запиту будуть закриті для заповнення 30 квітня 2017 року о
00:00 годин.
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УМОВИ
1. Загальні засади
1.1. Метою конкурсу є відбір та грантова підтримка проектів
пріоритетних тематичних фундаментальних досліджень фундаментальних
досліджень, що виконуються науковими колективами. Виконання вказаних
проектів повинно забезпечити підвищення ефективності наукових
досліджень та престижу вищих навчальних закладів, стимулювання наукової
діяльності молодих учених та ефективного використання матеріальної бази
наукових установ при виконанні науково-дослідних проектів.
1.2. З метою широкого залучення до наукових досліджень молодих
науковців перевага надаватиметься науковим колективам з участю молодих
учених (не менше 30%)
1.3. Конкурс проводиться за наступними науковими пріоритетними
напрямами:
- Актуальні історико-археологічні дослідження;
- Дослідження етапів спільної історії України та її сусідів: порубіжні
проблеми;
- Актуальні проблеми збереження національної культурної та мовної
спадщини.
2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс
2.3. Наукові проекти повинні мати новизну в постановці й методах
проведення досліджень та значну наукову й практичну значимість.
2.4. При розгляді проектів оцінюються:
- актуальність і новизна наукової тематики;
- наукова кваліфікація керівників проекту і наукового колективу;
- інноваційна орієнтованість наукових проектів;
- забезпеченість необхідною матеріальною базою.
2.6. Керівник проекту може подати на конкурс лише один проект.
3. Подання запитів та реєстрація проектів
3.1. Подання запиту здійснюється на конкурсному он-лайн ресурсі
ДФФД за посиланням – contest.dffd.gov.ua. Для подання запиту необхідна
попередня реєстрація на даному ресурсі. Для учасників конкурсу, що брали
участь в інших конкурсах ДФФД повторна реєстрація непотрібна. В разі
втрати паролю або логіну, для поновлення профілю необхідно звернутися до
дирекції ДФФД за електронною адресою – office@dffd.gov.ua.
3.2. Після заповнення форми запиту і збереження файлу запиту на
комп’ютері, у зазначеному файлі автоматично генерується титульний аркуш.
3.3. Кожному запиту на конкурсному ресурсі автоматично надається
номер, який виступає ідентифікатором проекту і реєстраційним номером,

9

відповідно до якого надається інформація щодо реєстрації для участі даного
проекту у конкурсі.
3.4. Запит надається у двох паперових примірниках. Титульний аркуш
запиту має містити підписи керівника організації або особи, що
відповідальна за науковий напрямок роботи, печатку організації, підписи
керівника та всіх виконавців проекту.
3.5. Паперовий варіант запиту має відповідати електронній формі.
3.6. Реєстрації підлягають тільки ті проекти, які направлені на конкурс
у термін зазначений в оголошенні та оформлені відповідно до правил і вимог.
Термін відправлених поштою проектів визначається за датою поштового
штемпеля. Запити для участі у конкурсі проектів, оформлення яких не
відповідає вимогам конкурсу, до розгляду не приймаються.
3.7. До конкурсу не допускаються: проекти, що оформлені не за
вимогами ДФФД, а також проекти, надіслані факсом або електронною
поштою і ті, що направлені на конкурс після оголошеного терміну.
3.8. Усі допущені до конкурсу заявки наукових проектів проходять
незалежну експертизу відповідно до Закону України ―Про наукову і
науково-технічну експертизу‖ та відповідно до "Положення про проведення
конкурсів наукових проектів Державного фонду фундаментальних
досліджень України".
3.9. Інформація про зміст проектів і проходження експертизи є строго
конфіденційною. Остаточний перелік відібраних проектів та обсяги їх
фінансування затверджуються Радою ДФФД. Претензії за підсумками
конкурсу до розгляду не приймаються.
3.10. Рішення Ради ДФФД про результати конкурсу наукових проектів
публікуються на інформаційних ресурсах ДФФД. Керівники проектівпереможців отримують повідомлення про результати конкурсу за наданими
ними контактними даними.
3.11. Подані на конкурс матеріали не повертаються.
4. Умови реалізації підтриманих проектів
4.1. Фінансування проекту здійснюється коштами Державного фонду
фундаментальних досліджень відповідно до укладених договорів про
підтримку фундаментальних наукових досліджень між Державним фондом
фундаментальних досліджень та науковою установою, згідно з чинним
законодавством України.
4.2. Рішення про фінансування робіт за проектом на черговий рік (у
межах указаного терміну виконання) приймається на основі затверджених
обсягів державного бюджету на даний рік та рішень Ради ДФФД.
4.3. У разі виникнення обставин, що перешкоджають керівникам
проекту виконувати свої функції, Рада ДФФД розглядає доцільність
продовження фінансування робіт за даним проектом.
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4.4. Відносини сторін регулюються договором та додатковими угодами,
які є юридичними документами, що встановлюють взаємну відповідальність
сторін на весь період виконання проекту.
5. Перелік документів, необхідних для подання запиту
5.1. Паперовий запит відповідно до заповненої електронного форми – 2
примірники.
5.2. Копії публікацій керівника проекту - 2 примірники.
5.3. Довідка з Українського інституту науково технічної експертизи та
інформації про те, що в даний час тема проекту не зареєстрована і не
підтримується бюджетними коштами.
5.4. Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках (без
файлів) та надсилаються поштою або надаються особисто до дирекції ДФФД
за адресою:
01601, м. Київ, бульвар Шевченка,16, кімната 404б.
Телефон для довідок: 246-39-29 з 9 до 16-30 год.
Кінцевий термін подання запитів на конкурс – 30 квітня 2017 року.
Форми запиту будуть закриті для заповнення 30 квітня 2017 року о
00:00 годин.

4.
Fulbright Graduate Student Program
В рамках Програми ім. Фулбрайта оголошено конкурс на отримання
стипендій на навчання в американських університетах від одного до двох
років на здобуття ступеня магістра.
Категорії учасників: у конкурсі можуть брати участь студенти
старших курсів, випускники ВНЗ.
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та
природничі дисципліни.
* Український Офіс ім.Фулбрайта не розглядатиме подання на такі
напрямки, як бухгалтерський облік, аудит, логістика, менеджмент,
маркетинг, бізнес, управління бізнесом, клінічна медицина.
Умови гранту:
 оплата навчання в університеті;
 щомісячна стипендія;
 медичне страхування;
 квиток в обидва боки.
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Фіналісти Програми складатимуть комп'ютерний тест TOEFL iBT та
GRE General Test (Graduate Record Examination) у жовтні 2017 року.
Фіналісти програми з юридичних спеціальностей складатимуть лише TOEFL.
Кінцевий термін подання заявок – 16 травня 2017 року.
Детально про Програму, перелік документів для участі у конкурсі та
вимоги до їх оформлення за посиланням:
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
За консультаціями звертайтеся до відділу міжнародних зв’язків (ауд.
БІЦ-410, academobility@dir.sumdu.edu.ua, тел. 68-77-84).

5.
Стажування в Німеччині
Оголошено конкурс за програмою «Internship Programme of German
Business for Ukraine», яка передбачає проходження стажування терміном від
трьох до п'яти місяців у провідних німецьких компаніях.
Категорії учасників: бакалаври (старших курсів), магістри, аспіранти
та випускники з наступних напрямків: економіка, фінанси, інженерні та
комп’ютерні науки, журналістика.
Фінансове забезпечення: щомісячна стипендія, а також додатково
покриваються транспортні витрати, медичне страхування та проживання.
Кінцевий термін подавання заяв на участь: 31 травня 2017 р.
Детальна інформація про програму та пакет документів за
посиланням: http://stipendienprogramm-ukraine.de/en/
За консультаціями звертайтеся до відділу міжнародних зв’язків (ауд.
БІЦ-410, academobility@dir.sumdu.edu.ua, тел. 68-77-84).
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Конференції – школи:
1.
IІ Міжнародна науково-практична конференція
«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА: ВЕКТОР РОЗВИТКУ»

Мета конференції: обмін інформацією, досвідом та результатами
наукових досліджень з проблемних питань розвитку фінансово-кредитної
системи держави; пошук шляхів впровадження наукових напрацювань,
інноваційних ідей та зарубіжного досвіду щодо удосконалення напрямків
реформування фінансової політики на державному та регіональному рівнях.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ СЕКЦІЙ:













Модернізація системи управління державними фінансами.
Діяльність суб’єктів грошово-кредитного ринку в умовах дисбалансів.
Вектори удосконалення податкової системи держави.
Фінансовий менеджмент підприємницьких структур як фактор
економічного зростання.
 Шляхи фінансової безпеки на макро- та мікрорівнях.
 Пріоритетні напрями функціонування страхового ринку.
 Тенденції розвитку зовнішньоекономічних відносин у системі
міжнародних фінансів
Форма участі у конференції: заочна.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Координатори конференції:
+38 (050) 101-16-95 Ольга Ігорівна Заславська
+38 (067)112-34-90 Віктор Вікторович Стегура
УМОВИ УЧАСТІ

Для участі у роботі конференції та публікації тез необхідно до 22 квітня 2017
р. надіслати на електронну адресу conf.fbs@gmail.com:



 заявку на участь у конференції;
 електронний варіант тез доповіді;
 сканкопію квитанції про оплату організаційного внеску.
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Файли назвати за зразком: Коваль_тези.doc, Коваль_заявка.doc, Коваль
_квитанція.doc.
Організаційний комітет протягом трьох робочих днів електронною
поштою повідомляє учасника конференції про отримання та прийняття
матеріалів.
Детальніше з умовами участі можна ознайомитися за
посиланнями: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/11861 - (eng)
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/11862 - (рос)
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/11874 - (укр)

2.
ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«СИСТЕМИ РОЗРОБКИ ТА ПОСТАНОВКИ ПРОДУКЦІЇ НА
ВИРОБНИЦТВО. ІНДУСТРІЯ 4.0. СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК
АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ОБМІНУ ДАНИМИ В ВИРОБНИЧИХ
ТЕХНОЛОГІЯХ»
22 — 26 травня 2017 року у Сумському державному університеті
(40007, Україна, м.Суми, вул.Римського-Корсакова, 2)
Мета конференції: об’єднати теоретичні та практичні результати
науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт для
формування емерджентних властивостей виробів (різних галузей
промисловості) на стадіях їх життєвого циклу з урахуванням самоузгодженої
взаємодії процесів при проектуванні, виготовленні та експлуатації як
відкритої системи, самоорганізація якої впливає на досягнуті результати
щодо задоволення вимог.
Важливі дати:
Подання заявки та тез доповідей – до 01 травня 2017 р.
Заїзд учасників – 22 травня 2017 р.
Реєстрація учасників – 22 травня 2017 р. о 10.00.
Робота конференції – 22–26 травня 2017 р.
Завантажити інформаційний лист-запрошення:
http://srpv.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/infp_ru_2017.pdf
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Повний текст доповіді у вигляді наукової статті можна подати для
опублікування у фахових виданнях:
«Журнал інженерних наук».
Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій».
Журнал «Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка».
Журнал нано- та електронної фізики (Scopus) .
Контактна інформація:
Сайт конференції: http://srpv.sumdu.edu.ua/
Адреса оргкомітету: Сумський державний університет, 40007, Україна, м.
Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
Контактні особи:
 Дядюра Костянтин Олександрович — д.т.н., проф., зав. кафедри ПМ та
ТКМ, СумДУ. тел.: +38 (0542) 640-949; +38 (095) 608-30-85
 Харченко Надія Анатоліївна — к.т.н., доцент кафедри ПМ та ТКМ,
СумДУ. тел.: +38 (0542) 640-949.
E-mail: dyadyura@pmtkm.sumdu.edu.ua, info@pmtkm.sumdu.edu.ua

3.
Друга міжнародна конференція "Проблеми зняття з
експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення
навколишнього середовища"
25–27 квітня 2017 року в м. Славутич (Україна) відбудеться Друга
міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної
енергетики та відновлення навколишнього середовища» (INUDECO).
Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська. За
підсумками конференції буде опубліковано збірник матеріалів.
Докладна інформація про вимоги до виступів та оформлення
матеріалів доступна на офіційному сайті конференції http://inudeco.pro/ .
Заявка на участь та тексти доповідей приймаються до 10 квітня 2017
року за посиланням: https://goo.gl/forms/rvga2Q4NM4hxBMf93
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Звертаємо увагу майбутніх учасників на наступне:
В рамках секції «Технології розумного міста у XXI столітті»
відбудеться форум розробників «Славутич – місто нових ідей». Детальніше
про вимоги і про те, як стати учасником, читайте на офіційному сайті
конференції http://inudeco.pro/ .
В рамках секції «Екологічні проблеми сталого розвитку та збереження
навколишнього середовища» відбудеться 12-й Славутицький екофорум та
ознайомча
екскурсія
до
Державної
науково-дослідної
установи
«Чорнобильський центр з проблем радіоактивної безпеки, радіоактивних
відходів та радіоекології». Детальніше про екофорум читайте на офіційному
веб-сайті http://ecoforum.slavutich.org/
27 квітня 2017 року учасникам конференції надається можливість
відвідати
Чорнобильську
АЕС
та
об’єкт
«Укриття».
Поїздка
здійснюватиметься відповідно до вимог Порядку відвідування громадянами
України, іноземними делегаціями та іноземцями зони відчуження та зони
безумовного (обов’язкового) відселення. У разі бажання взяти участь у
поїздці, учасникам необхідно заповнити спеціальну форму під час реєстрації
на конференцію та направити її на електронну адресу secretary@inudeco.pro
до 10 квітня 2017 року.
Організаційний внесок складає 200 грн.
Інформація для оплати: КП «Агенство регіонального розвитку» МФО
351005 Розрахунковий рахунок 6008502693400 ЄДРПОУ 32301037.
Інформація про способи оплати внеску є у реєстраційній формі та на сайті
конференції.
Логістична інформація для учасників Другої міжнародної конференції
«Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення
навколишнього середовища» INUDECO.
Контактні телефони оргкомітету:
+38 (045-79) 2-10-90,
+38 050 900-94-74.
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4.
Міжнародна наукова конференція до 25-річчя співробітництва
між Україною та Китаєм

27 квітня 2017 року в Київському будинку вчених НАН України
відбудеться Міжнародна наукова конференція «Україна–Китай – 25 років
співробітництва: результати та перспективи. Один пояс – один шлях».
Організаторами заходу виступають Інститут всесвітньої історії НАН України,
Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету й
Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Роль і місце Китаю в сучасній системі міжнародних відносин.
2. Україна–Китай: історичні, політичні та економічні аспекти
двосторонніх відносин. Напрями стратегічного партнерства.
3. Китайсько-українське співробітництво в гуманітарній сфері:
культура, наука, освіта, ЗМІ.
Матеріали конференції будуть опубліковані в колективній монографії.
Початок заходу – о 10.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 45-а.
Реєстрація учасників триватиме з 09.15 до 10.00 год.
О 16.00 год. відбудеться концерт.
Адреса оргкомітету конференції:
Україна, 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, буд.
5 Відділ історії країн Азії та Африки, ауд. 411.
Докладніша інформація – за телефоном:
(50) 996-31-01 (Клименко Олена Анатоліївна, ooliynyk@yahoo.com)
Для участі в конференції потрібно необхідно до 15 квітня 2017 року
надіслати
заявку
на
електронну
поштову
скриньку:
china_ua.conference@ukr.net
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Вимоги до оформлення матеріалів для колективної монографії
1. Наукові матеріали рекомендовано структурувати за такими
елементами:
Матеріали повинні мати логічну структуру викладання згідно з вимогами
МОН України до наукових праць: постановка проблеми та її зв’язки з
науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і
публікацій, на які спирається автор, з посиланнями на джерела; виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується
дослідження; викладення основного матеріалу дослідження (результатів
дослідження) з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з цього дослідження та перспективи подальших досліджень за
даним напрямом.
2. Технічні вимоги:
Текст у форматі doc.
Основний текст – шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал
1,5, абзац – відступ 1,25.
Параметри сторінки: поля зверху, знизу, ліворуч та праворуч – 2 см.
Обсяг статті – 0,5 – 1 д.а.
Лапки у тексті «», коротке тире «-».
Мова статті: українська, китайська.
3. Контрольні дати:
Надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом – до
15.05.2017 р.
Відповідь про отримання та прийняття матеріалу – до 30.05.2017 р.
Розсилка електронного варіанту монографії – до 01.09.2017 р.
Розсилка друкованого варіанту монографії – до 01.10.2017 р.
УВАГА! Статті аспірантів та здобувачів приймаються лише за наявності
відгуку наукового керівника.
Тексти
статей
надсилайте,
будь
ласка,
за
адресою:
china_ua.conference@ukr.net. Тема повідомлення: «Стаття на конференцію 27
квітня 2017р., прізвище автора».
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5.
Літня школа «Transparency International School on Integrity»
Оголошено конкурс на отримання стипендій на участь у літній школі
«Transparency International School on Integrity» на тему лідерства та боротьби
з корупцією.
Дата і місце проведення: 10-16 липня 2017 року, Університет ім.
Миколаса Ромеріса м. Вільнюс (Литва).
Категорія учасників: студенти старших курсів та молоді науковці
віком до 35 років будь-яких спеціальностей.
Фінансове забезпечення: повна (покриває транспортні витрати,
проживання та вартість навчання) або часткова стипендії.
Кінцевий термін подання анкет: 1 травня 2017 року.
Детальна інформація про програму та необхідний пакет документів за
посиланням: http://transparencyschool.org/
За консультаціями звертайтеся до відділу міжнародних зв’язків (ауд.
БІЦ-410, academobility@dir.sumdu.edu.ua, тел. 68-77-84).

