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Конкурси - Гранти - Премії:
1.
Спільний конкурс Ф81 науково-дослідних проектів Державного
фонду фундаментальних досліджень і Німецького
Дослідницького Товариства (DFG) для фінансування
у 2019 році

1. Загальні засади
1.1. Метою конкурсу є відбір та грантова підтримка проектів
фундаментальних досліджень з пріоритетної тематики, що спільно
виконуються науковцями академічних наукових організацій та вищих
навчальних закладів України та Німеччини.
1.2. З метою широкого залучення до наукових досліджень молодих
науковців перевага надаватиметься науковим колективам з участю молодих
учених.
1.3. Конкурс проводиться за наступними науковими пріоритетними
напрямами:
І. Фізика
- Експериментальна фізика конденсованих матеріалів
- Теоретична фізика конденсованих матеріалів
- Оптика, квантова оптика, атоми, молекули, плазма
- Статистична фізика, тверді тіла, біологічна фізика, нелінійна
динаміка
- Частинки, ядра, поля
- Астрофізика та астрономія
ІІ. Математика
2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс
2.1. На конкурс подаються спільні наукові проекти, що передбачають
участь двох сторін – вищого навчального закладу або академічної наукової
установи України та організації-партнера Німеччини, яка подає відповідний
запит до Німецького Дослідницього Товариства (DFG).
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2.3. Наукові проекти мають вирізняються новизною в постановці й
методах проведення досліджень та мати значну наукову і 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 (2013-2016).
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 закінчення заповнення форми запиту і збереження файлу
запиту на комп’ютері у зазначеному файлі автоматично генерується
титульний аркуш.
3.3. Реєстрації підлягають тільки ті проекти, які направлені на конкурс
у термін зазначений в оголошенні та оформлені відповідно до правил і вимог,
вказаних в оголошенні. 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.
3.4. Наукова частина запиту – реферат (ProjectSummary) – має
відповідати інформації у запиті партнера.
3.5. Запит на конкурс подається за встановленими формами. Кожен
керівник проекту може подати на конкурс лише один проект.
3.6. Роздруковані запити для участі у конкурсі проектів у двох
примірниках за підписами керівника вищого навчального закладу та
керівника академічного інституту, завірених печаткою приймаються (у тому
числі поштою) та реєструються за адресою:
01601, м. Київ, бульвар Шевченка,16, кімната 404. Контактні
телефони: 246-39-29 з 9 до 17-00 год.
3.7. Відповідність паперового варіанту електронного запиту
обов’язкова.
3.8. До матеріалів запиту додається один примірник копій
опублікованих наукових праць за тематикою проекту (за 2013 - 2016 роки).
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3.9. До конкурсу не допускаються: проекти, що оформлені не за
вимогами ДФФД, а також проекти, надіслані факсом або електронною
поштою і які направлені на конкурс після оголошеного терміну.
3.10. Усі допущені до конкурсу заявки наукових проектів та їх
технічні завдання 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".
3.11. Наукові проекти, які за результатами конкурсу затверджені до
фінансування, підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку в
Українському інституті науково-технічної інформації
та експертизи
відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науководослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій. Реєстраційна
картка обов'язково надається ДФФД.
3.12. Інформація про зміст проектів і проходження експертизи є
строго конфіденційною. Остаточний перелік підтриманих проектів та обсяги
їх фінансування затверджуються Радою ДФФД після співставлення та
узгодження результатів із Німецьким Дослідницьким
Товариством.
Претензії за підсумками конкурсу до розгляду не приймаються.
3.13. Рішення Ради ДФФД про результати конкурсу наукових проектів
доводяться до відома всіх учасників конкурсу. Керівники проектівпереможців отримують повідомлення про результати конкурсу за наданими
ними контактними даними.
3.14. Подані на конкурс матеріали проектів 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 і умови
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.
4.5. Кошти надані в рамках грантової підтримки проектів можуть бути
реалізовані для виплати заробітної платні учасникам проекту, оновлення та
вдосконалення
матеріально-технічної
бази
організації,
придбання
спецустаткування, здійснення відряджень (в тому числі закордонних із
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наданням відповідних дозвільних документів), сплату організаційних внесків
для участі у наукових заходах та публікації результатів роботи у наукових
виданнях, друку монографій, створення інформаційних ресурсів в рамках
роботи над проектом.
5. Порядок проведення конкурсу
5.1. Дата оголошення конкурсу – 15 вересня 2017 року
5.2. Кінцевий термін прийняття запитів – 11 грудня 2017 року
5.3. Співставлення поданих проектів – січень 2018 року
5.4. Оцінка проектів та узгодження результатів – січень – грудень
2018 року
5.5. Оголошення результатів конкурсу – грудень 2018 року
5.6. Початок фінансування проектів – 2019 рік.
6. Контактна інформація для організацій-партнерів
6.1. З боку Німецького Дослідницького Товариства контактною
особою є:
Mechthild Köhler
Internationale Zusammenarbeit
mechthild.koehler@dfg.de
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) www.dfg.de
Markgrafenstr. 37 (Gendarmenmarkt)
10117 Berlin
Tel.+49 (30) 206121-4322
Fax+49 (30) 206121-4377

2.
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.
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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,
стажери-дослідники, 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.
3. Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2017 р.
4. Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим
ученим та студентам, подає до Президії НАН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 54, телефони для довідок: 8(044) 239-64-24; 8(044) 239-6463) в оформленому належним чином вигляді з написом на титульному
аркуші: “На здобуття премій НАН України для молодих учених
(студентів)” та зазначенням відділення НАН України відповідно до
тематики роботи.
До Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової
роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
подаються такі матеріали:
1. Розширений витяг з протоколу Вченої ради інституту/
факультету.
2. Подання, що включає назву, наукову характеристику роботи й
коротку анотацію.
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3. Матеріали наукового дослідження (список наукових публікацій –
на конкурс молодих учених; наукову роботу – на конкурс студентів).
4. Відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, повна дата
народження, місце роботи, науковий ступінь й посада (для студентів – вуз,
факультет, курс у розгорнутому вигляді), домашня та електронна адреси,
номер телефону (службовий, домашній та мобільний).
5. Довідку про те, що роботи, які подаються на конкурс, не були
раніше удостоєні премій НАН України, країн СНД та ін.;
*Примітки: Колектив, висунений на здобуття премії НАН України
для молодих вчених і студентів не повинен перевищувати трьох осіб. На
кожного члена авторського колективу окремо складається довідка про
творчий внесок.
Всі
документи
повинні
бути
підписані
деканом
факультету/директором інституту і засвідчені печаткою. Подаються в одному
примірнику, в папках.
Матеріали в паперовому та електронному вигляді приймаються
інформаційним сектором відділу науково-технічної інформації для
підготовки питання на засіданні Постійної комісії Вченої ради з
питань організації наукової роботи. Роботи, оформлені неналежним чином,
до участі в конкурсі не допускаються.
Граничний термін подання роботи до відділу науково-технічної
інформації інформаційного сектору – 17 листопада 2017 року.
Телефони для довідок: (044) 239-31-74; 37-45.
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Конференції – Семінари:
1.
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі ІІ міжнародної науковопрактичної конференції
«Медицина, фармація, здоров’я – 2017»,
яка відбудеться 16-17 листопада у м. Карлові Вари, Чехія.
До участі в роботі конференції запрошуються студенти, магістранти,
аспіранти, викладачі та інші представники медицини, які мають бажання
висловити свою думку про сучасні проблеми медичної науки та практики.
За результатами конференції буде сформовано збірник наукових робіт
«SCIENCE AND LIFE» (Карлові Вари, Чехія)
ISBN 978-80-7534-079-5
Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:





Теоретична медицина: сучасні пріоритети розвитку;
Клінічна медицина: стан та перспективи;
Тенденції розвитку профілактичної медицини;
Фармацевтична наука: сучасність та майбутнє.
Умови участі

Оргкомітет конференції до 27 жовтня 2017 р. (включно) приймає тези
доповідей обсягом до 8 сторінок (українською, російською або англійською
мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегль 14,
міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см, використана література
оформлюється вкінці тексту під заголовком «Використана література», по
тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком [2, c.
231]).
Разом із тезами доповіді подається копія квитанції про оплату
публікації тез доповіді (відсканована та прикріплена до листа).
Тези доповіді та квитанцію про оплату публікації необхідно
надіслати на електронну адресу: medkonf@ukr.net
Файли з тезами доповіді та квитанцією повинні мати наступні назви за
прикладом: Коваленко_тези, Коваленко_квитанція.
Форма участі у конференції – заочна.
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Реквізити для оплати публікації
Вартість публікації становить 350 грн.
Банк одержувача: ПАТ «Приватбанк»
П.І.Б. Самойленко Руслан Геннадійович
МФО банка одержувача 305299
ЄДРПОУ 14360570
Номер карти 4149 4978 7040 8715
Призначення платежу: організаційний внесок від ПІБ
З метою з’ясування порядку сплати організаційного внеску
представникам країн СНД необхідно звертатися до Оргкомітету.
Збірник тез з матеріалами конференції буде надісланий учасникам до
27 листопада 2017 р.
Зразок оформлення тез
РОЛЬ СУДИННИХ ЗМІН У РОЗВИТКУ І ПЕРЕБІГУ
ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ
ОРЛОВ А. П.
orlov_a_p@ukr.net
кандидат медичних наук, доцент,
доцент кафедри сімейної медицини та загальної практики
Одеський національний медичний університет
м. Одеса, Україна
Текст …
Використана література: …
Контактна інформація
Центр наукових
медичних досліджень «Просвіта»
м. Киів
medkonf@ukr.net
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Виставки – Форуми:
1.
IX Міжнародний медичний форум
«Інновації в медицині – здоров’я нації»

25-27 квітня 2018 року у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза»
відбудеться ключова подія у сфері охорони здоров’я України – IX
Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації».
Форум є масштабним міжнародним діловим майданчиком, який
об’єднує вчених, лікарів різних спеціальностей, інвесторів, виробників і
дистриб’юторів медичного та лабораторного обладнання, розробників нових
технологій, програмних продуктів, інструментарію, товарів медичного
призначення, фармацевтичної продукції і дає наочне уявлення про
досягнення і тенденції розвитку світової і вітчизняної медицини. Форум
включає в себе потужну науково-практичну програму і найбільші в Україні
спеціалізовані виставки.
За вісім років роботи Форуму його відвідали понад 85 000 спеціалістів
охорони здоров’я з усіх регіонів України та інших країн, відбулося понад 500
науково-практичних заходів, доповідачами виступили понад 4 000 експертів
охорони здоров’я.
Організаторами Форуму є Національна академія наук України,
Національна академія медичних наук України, Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Компанія LMT. Форум
відбудеться за підтримки Президента України та під патронатом Комітету
Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.
Офіційна підтримка Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони
здоров’я України, Київської міської державної адміністрації. За сприяння
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медичних асоціацій, громадських об’єднань, вищих навчальних медичних
закладів, соціальних фондів України та зарубіжжя.
Генеральний партнер Форуму: Toshiba Medical.
Партнери: INMED Ukraine, Amed, УМТ+, Мед Ексім, ПОЛІПРОМСИНТЕЗ,
БТЛ-Україна, ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, Біомед, Експерт, УКР ДІАГНОСТИКА,
RH, Вектор-Бест-Україна, Віола Медтехніка, Protech Solution Ukraine,
Медіком Україна, Здраво та інші.
Серед учасників Форуму 2009-2017 років: 3М Україна; Такеда Україна;
Абботт Лабораторіз С.А.; ВКФ-Медтехніка; Прем’єр-Дентал; Balton;
БІОЛАЙН Україна; Біо Тест Мед; HEACO; Дентаум; Гемопласт; Гранум;
Рош Україна; Зерінг ГмбХ; Індар; Інтермедика; УКРТЕЛЕМЕД; КВАНТ;
КВО МЕДАПАРАТУРА; Медігран; Меркатор Медікаль; Модем 1; НОВА
МЕДИЧНА ГРУПА; Оніко; ОСД Східна Європа; Практика; Стоматолог Ж;
Профімед-Сервіс; РАДМІР; Сервісмед; Сканер; СпортМедІмпорт; Телеоптик;
ФАРМАСКО; ЮТАС; Medonica; Labco; Агат-Мед; Діапроф-Мед; Альфа
СПА; Bio-Rad Laboratories; Контакт; ЛАБВІТА; Оптіма-Фарм; Фотоніка
Плюс; ХЕМА; SonoScape; МК Квертімед Україна; Діамеб; Integrated Medical
Group; Вега Медика; Ерба Лахема; Інтеро; Кормей; Ледум; Рамінтек; Рідан
Інжиніринг; Т.В.К. Груп; ТЕСПРО; Шерл; Ювіс; Юнайтед Медікал Сервіс;
Рехафлекс; МЕРКУРІЙ ВЕСТ; Ампрі Україна; Організація Медичного
Бізнесу; ІМЕСК; Міз-МА; ЛАБВЕЛЛ; Дент Ленд; ВОЛЕС; БМТ УА;
УКРОРГСИНТЕЗ; РУС-Ко та багато інших.
Міжнародна виставка охорони здоров’я MEDICAEXPO
Повний спектр обладнання, техніки, інструментарію, виробів медичного
призначення вітчизняного та зарубіжного виробництва:
Медичне устаткування, лікувальне та діагностичне обладнання
Радіологія: конвенційна рентгенодіагностика, рентгенівська комп’ютерна
томографія, магнітно-резонансна томографія, ультразвукова діагностика,
ядерна медицина, променева терапія Комплексне забезпечення медичних
лабораторій Устаткування і технології для медичної і фізичної реабілітації
Медичні меблі, інжинірингові та комплексні рішення, технології чистих
приміщень для медичних установ Клінінг, стерилізація і дезінфекція
Спецодяг та засоби індивідуального захисту Витратні матеріали, медичні
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вироби одноразового використання Естетична медицина, пластична хірургія:
професійне обладнання, матеріали та технології Інформаційні та
телекомунікаційні технології для медичних установ
Міжнародна фармацевтична виставка PHARMAEXPO
Лікарські препарати, парафармацевтична продукція, товари медичного
призначення, лікувальна косметика, комплексне оснащення аптек, послуги
для фармацевтичного ринку.
Форум на три дні стане майданчиком для презентацій інноваційних
технологій для всіх галузей медицини. Фахівці зможуть побачити
обладнання і техніку в дії, отримати консультації експертів, оцінити переваги
та вибрати для себе кращі пропозиції.
Сервіс «Призначити ділову зустріч» дозволить учасникам і
відвідувачам виставок ефективно використовувати час, проведений на
Форумі. Програми BusinessPoint і BuyersProgram дозволять прямо на виставці
провести переговори і укласти договори про постачання обладнання,
витратних матеріалів та інших товарів.
У рамках VII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони
здоров’я України» будуть представлені останні інноваційні розробки для
профілактики, діагностики та лікування, які вже найближчим часом будуть
впроваджуватися в практику охорони здоров’я.
Конгрес – міжнародна міждисциплінарна платформа для підвищення
кваліфікації, навчання, обміну досвідом та конструктивного діалогу вчених,
практикуючих лікарів і експертів різних сфер медицини.
Фахівці понад 100 лікарських спеціальностей мають унікальну
можливість взяти участь в симпозіумах, конференціях, круглих столах,
семінарах, майстер-класах, обмінюватися досвідом з колегами та
представниками комерційних структур для реалізації потенціалу та розвитку
галузі.
Учасники науково-практичної програми Конгресу після закінчення
заходів отримають СЕРТИФІКАТИ про підвищення кваліфікації.
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Традиційно в рамках Форуму відбудуться унікальні освітні школи,
майстер-класи, що дозволяють тестувати сучасне медичне обладнання,
отримувати кваліфіковану консультацію від професіоналів в рамках зони
MEDZOOM: – ШКОЛА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ – УКРАЇНСЬКА
ЛАБОРАТОРНА
ШКОЛА
–
ВСЕУКРАЇНСЬКА
ШКОЛА
УЛЬТРАЗВУКОВОЇ
І
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
ДІАГНОСТИКИ
–
УКРАЇНСЬКА КАРДІОЛОГІЧНА ШКОЛА ІМ. АКАД. Н.Д. СТРАЖЕСКА –
ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА – ТАКТИЧНА МЕДИЦИНА – ШКОЛА
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ – ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ
ТЕРАПІЇ – ШКОЛА HEALTH BEAUTY – УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
МЕДСЕСТРИНСТВА Конгрес вноситься до «Реєстру з’їздів, конгресів,
симпозіумів та науково-практичних конференцій».
ОДНОЧАСНО
ВІДБУДУТЬСЯ:

З

МІЖНАРОДНИМ

МЕДИЧНИМ

ФОРУМОМ

Міжнародний форум «Менеджмент в охороні здоров’я» — професійна
платформа для конструктивного діалогу і обміну досвідом представників
органів влади, керівників державних та приватних медичних закладів,
головних лікарів та їх заступників, власників та представників бізнесу, а
також міжнародних експертів.
Захід проводиться з метою отримання нових практичних знань для
налагодження процесу управління та адаптації до нових реалій в умовах
реформування галузі.
VII Міжнародна виставка медичного туризму, SPA&Wellness –
Healthcare Travel Expo – головна виставка медичного туризму України, яка
об’єднує лідерів галузі та дозволяє налагоджувати довгострокове
співробітництво на професійному міжнародному рівні, обмінюватися
досвідом, підвищувати кваліфікацію фахівців за кордоном. В рамках
виставки будуть представлені національні експозиції різних країн, провідні
клініки, медичні та реабілітаційні центри, санаторно-курортні установи,
SPA&Wellness курорти України, Польщі, Угорщини, Болгарії, Ізраїлю,
Словаччини, Словенії, Туреччини, Південної Кореї, Малайзії, Румунії та
багатьох інших країн.
Вхід на заходи вільний за умови попередньої реєстрації.
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Чекаємо Вас 25-27 квітня 2018 року в ВЦ «КиївЕкспоПлаза»
(Україна, Київ, вул. Салютна, 2-Б, метро «Нивки»)
Додаткова інформація
З питань участі у виставках:
Тел.: +380 (44) 206-10-16, 206-10-98 E-mail: med@lmt.kiev.ua,
pharm@lmt.kiev.ua
З питань участі в Конгресі:
Тел.: +380 (44) 206-10-99, 206-10-18 E-mail: marketing@medforum.in.ua
www.medforum.in.ua

