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Конкурси - Гранти - Премії:
1.
Державний фонд фундаментальних досліджень оголошує
конкурс Ф-82 на гранти Президента України

Державний фонд фундаментальних досліджень
оголошує конкурс Ф82
на гранти Президента Українидля
підтримки наукових досліджень молодих учених у 2019 році
Запити приймаються до 20 лютого 2018 року.
З умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційному сайті ДФФД за
посиланням:
Для подання запиту на участь у конкурсі необхідно:
1. 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).
2. Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф82.
3. Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю
відповідати електронному запиту.
Перелік документів необхідних для оформлення запиту:
- Паперова заявка із титулом, який містить підписи всіх учасників проекту,
підпис керівника організації та мокру печатку (титул запиту формується
автоматично при збереженні файлу запиту на комп’ютері заявника) – 2
примірники,
- гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка)
зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень – 1 примірник,
- довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник,
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- копії опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за
тематикою проекту (до п'яти найменувань) – 1 примірник,
- завірені копії першої сторінки паспорта і сторінки паспорта, де позначена
прописка (реєстрація) – 1 примірник,
- завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня –
1 примірник.
Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках без
файлів без позначок! Оформлені запити направляються поштою, або
надаються особисто за адресою: бульвар Шевченка, 16.
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.
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

Умови конкурсу Ф82
на гранти Президента України для підтримки наукових
досліджень молодих учених у 2019 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 (не включно!).
Грошовий розмір гранту складає: для докторів наук – 90 тис.
грн.; для докторантів – 75 тис. грн.; для кандидатів наук –60 тис. грн.
1.2. 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).
1.3. Подані на конкурс роботи розглядаються ДФФД у
встановленому порядку.
1.4. Гранти молодим ученим призначає Президент України
відповідним розпорядженням за поданням Кабінету Міністрів
України.
1.5. 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.
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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:
• актуальність тематики;
• оригінальність наукової ідеї;
• наукова новизна та практична значимість очікуваних
результатів;
• наукова кваліфікація молодого вченого;
• забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.
2.3. Термін виконання проекту не повинен перевищувати
одного року.
3. Порядок та строки подання матеріалів
3.1. Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених
України, які постійно проживають і працюють в Україні.
3.2. Молодий учений може бути керівником лише одного наукового
проекту в рамках оголошеного конкурсу.
3.3. Керівник проекту повинен мати не менше 3 статей у наукових
журналах або монографію за тематикою проекту, що опубліковані за останні
3 роки.
3.4. Запит для участі в конкурсі заповнюється на конкурсному
веб-сайті ДФФД за посиланням: contest.dffd.gov.ua (Запит Ф82) після
попередньої реєстрації на зазначеному веб-сайті всіх учасників проекту,
що беруть участь у конкурсі.
До електронних матеріалів запиту додаються:
- Паперова заявка (файл формується після заповнення електронної
форми) із титулом, який містить підписи всіх учасників проекту, підпис
керівника організації та мокру печатку (титул запиту формується
автоматично при збереженні файлу запиту на комп’ютері заявника) –
2 примірники,
- гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка)
зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень – 1 примірник,
- довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник,
- копії опублікованих молодим ученим наукових праць (крім
монографій) за тематикою проекту (до п'яти найменувань) – 1 примірник,
- завірені копії першої сторінки паспорта і сторінки паспорта, де
позначена прописка (реєстрація) – 1 примірник,
- завірена копія диплома про присудження відповідного наукового
ступеня – 1 примірник.
3.3. Всі зазначені матеріали (в окремій паперовій папці на зав'язках
без позначок і підписів) направляються поштою до ДФФД або надаються
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особисто за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка,
16, Державний фонд фундаментальних досліджень, телефон для довідок:
(044) 246-39-29.
3.4. Запити подаються до 20 лютого 2018 року
включно. При поштовому відправленні дата визначається за
штемпелем.
3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним
вимогам, не реєструються і до розгляду не приймаються.
Подані на конкурс матеріали не повертаються.

2.
Для кандидатів з України відкрито наукове стажування в
Німеччині в галузі довкілля та охорони природи
Німецький федеральний фонд довкілля (DBU) надає стипендії
висококваліфікованим випускникам ВНЗ у країнах Центральної та Східної
Європи. З цього року заявки на стипендіальну програму можуть подавати
також кандидати з України.
Стипендії DBU надають для професійного підвищення кваліфікації для
вирішення завдань у сфері довкілля та охорони природи на батьківщині
стипендіатів, яким надається можливість наукового стажування в німецьких
університетах, дослідницьких інститутах, органах, що займаються довкіллям
і охороною природи, а також у фірмах і громадських організаціях.
Окрім професійного підвищення кваліфікації стипендія DBU має
служити створенню контактів у формі мережі експертів, що в її межах
здійснюється поширення інформації та обмін досвідом. Щороку DBU надає
приблизно 60 стипендій кандидатам з Центральної та Східної Європи.
Детальніша інформація (умови участі, процес та терміни подачі
заявок, тривалість стипендії та виплати) на сайті DBU за посиланнями:
https://www.dbu.de/stipendien_international (німецькою / англійською)
https://www.dbu.de/2782.html (німецькою / англійською)
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Конференції – Семінари:
1.
VI наукова конференція з міжнародною участю
КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ ДИСКУРСІВ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.Н. КАРАЗІНА
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
КАФЕДРА ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ПЕРЕКЛАДУ

Запрошуємо до участі у роботі
VI наукової конференції з міжнародною участю
КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ ДИСКУРСІВ

17 березня 2018 р.
Секції і тематика конференції:
СЕКЦІЯ 1. Когнітивно-комунікативні ознаки професійних дискурсів
СЕКЦІЯ 2. Етнокультурні виміри професійних дискурсів
СЕКЦІЯ 3. Навчання професійного спілкування іноземними мовами
ТЕМАТИКА:
Концепти професійних дискурсів
Прагматика професійних дискурсів
Стилістика професійного тексту
Професійний дискурс і переклад
Екологія професійного спілкування
Мови конференції – українська, російська, англійська.
В оргкомітет до 19 лютого 2018 року (Е-адреса: dilovamova@karazin.ua
та копія dilovamovamir@gmail.com тема: профдискурс) просимо надіслати
два файли:
1) Анкету-заявку на участь у конференції (назва файлу за призвищем
автора Bobko_applic.doc): ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада,
домашня адреса, телефон, Email, назва доповіді українською, російською та
англійською мовами із зазначенням секції.
2) електронний текст доповіді (назва файлу за призвищем автора
Bobko_text.doc). Переконайтеся, що Вам надійшло електронне підтвердження
отримання від оргкомітету.
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Тези доповідей будуть опубліковані до початку конференції в
електронному форматі та розміщені на сайті університету. Учасники
одержують відповідний сертифікат.
Організаційний внесок – 120 грн. (крім докторів наук) до 19
лютого 2018 р. просимо передати на кафедру (вул. Мироносицька, 1,
кімн. 2-02, час 9:00–16:00) або переказати поштою на адресу: Зябченко
Валерія Олександрівна, 61000, м. Харків, головпоштамт, до запитання.
Проїзд, проживання – за рахунок учасників конференції.
Телефони секретарів кафедри: (0572) 707-51-44 – Зябченко
Валерія Олександрівна та (0572)707-55-86 Безвесильна Надія Трохимівна.
E-mail кафедри: dilovamovamir@gmail.com
Рекомендації до оформлення тез
Загальний обсяг – 2 повні сторінки, формат А–4, відстань між рядками – 1,0
інтервала, кегль 12, гарнітура Тіmes; поля: всі – 2,5 см, абзацний відступ –
п’ять знаків. Просимо зберегти і подати тези у редакції Word 97-2003 без
автоматичних переносів.
У тексті таблиці, рисунки, повинні мати нумерацію і назву;
ілюстративний матеріал подається курсивом; список літератури
оформлюється за правилами дисертацій; посилання у тексті мають вигляд: [1,
с. 5].
Приклад оформлення назви:
БІЗНЕС ДИСКУРС І ДИСКУРСИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ
Л.М. Петренко (Харьков)
Програма конференції буде вислана учасникам після 1 березня.
Голова оргкомітету професор Ірина Семенівна Шевченко

2.
«Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в
письменництво»
ХНУ імені В. Н. Каразіна: Факультет іноземних мов
Кафедра романської філології та перекладу
61022, м. Харків, м-н Свободи, 4
тел.+38 057 707-52-65,
E-mail: littphen@gmail.com
Вельмишановні колеги!
6-7 квітня 2018 року в Харківському національному університеті імені
В. Н. Каразіна відбудеться міжнародна наукова конференція
«Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в
письменництво» («Постколоніальні стратегії»)
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Метою конференції є обговорення перспективи подолання межі культурних
та етнічних відмінностей, дослідження різноманітних культурних
(цивілізаційних) засад в літературі, порушення проблеми «виходу» із
колонізаційного світоглядного минулого, акцентуація категорій гібридності
та «культурної полівалентності» у мові та літературі, формування
космополітичної «норми» як домінанти мирного співіснування молоді у
сучасному світі.
Основні тематичні напрями:
1. Літературознавство.
- Постколоніальні стратегії: герой, подія, обставини; обмеженість позиції
«велика західна література»; подолання культурних і етичних відмінностей;
образи різних культур в літературі, проблеми колонізації.
2. Лінгвістика.
- Механізми ідеологічного типу в тексті. Важковловима комунікація. Мовна
«гібридність» і «культурна полівалентність». Концепція фокалізації при
перекладах.
3. Методика.
- Ідея толерантного ставлення до різних культур у процесі викладання
мови та літератури; відчуття маргінальності, «іншості», «більшості»;
процесуальність сприйняття.
Круглий стіл:
«Схід / захід; «біле» / «чорне» / «жовте» – конфлікт чи діалог»
Робочі мови конференції: українська, французька, іспанська, італійська,
китайська, німецька, англійська.
Для участі у роботі конференції просимо надсилати до 30 січня 2018 року на
електронну адресу конференції (littphen@gmail.com) або за вказаною
поштовою адресою (61022, м. Харків, м-н Свободи, 4) заявку учасника (див.
додаток 1) і тези доповіді (див. додаток 2).
Організатори конференції – кафедра романської філології та перекладу
факультету іноземних мов ХНУ імені В. Н. Каразіна – запрошують взяти
участь у її роботі.
Голова оргкомітету конференції – д. пед. н., проф. Пасинок Валентина
Григорівна;
Науковий керівник конференц-проекту – д. філол. н., проф. Криворучко
Світлана Костянтинівна.
Члени оргкомітету: д. філол. н., проф. Черкашина Т. Ю.
к. філол. н., доц. Оржицький І. О.
к. філол. н.. доц. Песоцька Д. Л.
к. філол. н., доц. Меркантіні С.
ст. викл. Нестеренко О. І.
ст. викл. Бєлявська М. Ю.
ст. викл. Лановий О. Г.
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Секретар:

ст. викл. Яценко І. М.
ст. викл. Чуб В. П.
ст. лаб. Бакараєва А. С.
ст. лаб. Бичкова А. С.

Фінансові умови участі в конференції:
 учасники конференції, які планують очну форму участі,
сплачують організаційний внесок (що включає в себе участь у
роботі конференції, публікацію тез, культурну програму, обід) – 250
грн. (10 у.о.) (оплата під час реєстрації або до початку роботи
конференції шляхом банківського переказу на картку Приватбанку,
№ картки: 5168 7551 1067 3940, одержувач: Бєлявська Марія Юріївна;
* прохання повідомляти про переказ sms-повідомленням на номер
+38 097 793 28 55 (у повідомленні вказати ПІБ, суму оплати і дату
переказу) або надіславши електронну копію чека про оплату чи
скрину електронного платежу повідомленням у Viber (номер: +38
097 793 28 55) або електронним листом на адресу:
petiteleila24@gmail.com);
 учасники, які планують тільки заочну форму участі, сплачують
вартість публікації тез – 60 грн. за сторінку – до початку роботи
конференції (оплата здійснюється шляхом банківського переказу на
картку Приватбанку,№ картки: 5168 7551 1067 3940, одержувач:
Бєлявська Марія Юріївна; * прохання повідомляти про переказ smsповідомленням на номер +38 097 793 28 55 (у повідомленні вказати
ПІБ, суму оплати і дату переказу) або надіславши електронну копію
чека про оплату чи скрину електронного платежу повідомленням у
Viber (номер: +38 097 793 28 55) або електронним листом на адресу:
petiteleila24@gmail.com);
 інші витрати (проїзд, проживання, харчування) оплачують самі
учасники.
* Публікація тез докторів наук безкоштовна.
Після роботи конференції можлива безкоштовна публікація повного тексту
доповідей у вигляді наукових статей в англомовному міжнародному
науковому рецензованому електронному виданні «Accents and Paradoxes of
Modern Philology» (сайти журналу: https://philromane.wixsite.com/ph-rom та
http://periodicals.karazin.ua/accentsjournal). За додатковою інформацією можна
звертатися за електронною адресою редакції:
editor.accents@karazin.ua
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3.
Міжнародний медико-фармацевтичний конгресс
студентів і молодих учених BIMCO 2018
Студентів та молодих вчених запрошують взяти участь
у V Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів і
молодих учених BIMCO 2018, що відбудеться 4 - 6 квітня 2018 року у місті
Чернівці на базі Буковинського державного медичного університету.
Детальна інформація про організацію наукового форуму, умови участі
та онлайн-реєстрації розміщена на сайті конгресу http: //http://bim.co.ua/

4.
X Всеукраїнська науково - практична конференція «Біологічні
дослідження – 2018 »
Країна: Украина
Місто: Житомир
Дедлайн: 26.01.2018
Дати: 14.03.18 — 16.03.18
Область наук: Біологічні;
Е-мейл Оргкомитета: bio-2018@ukr.net
Организатори: Міністерство освіти і науки України, Житомирський
державний університет імені Івана Франка, Інститут гідробіології НАН
України, Інститут зоології НАН України, Гідроекологічне товарис тво
України, Українське наукове товариство паразитологів, Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
Житомирський національний агроекологічний університет
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
– експериментальна ботаніка та фізіологія рослин;
– генетика та селекція рослин;
– ландшафтний дизайн та декоративне рослинництво;
– зоологія та екологія тварин;
– гідробіологія;
– мікробіологія та вірусологія;
– стійкість та розвиток екосистем;
– анатомія, фізіологія та екологія людини;
– біохімія та молекулярна біологія;
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– медична біологія;
– клінічна медицина;
– імунологія;
– біотехнологія; – історія біології, історія медицини;
– сучасні проблеми паразитології;
– природокористування та охорона навколишнього середовища;
– біологічна та екологічна освіта;
– медико - педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту;
– методика викладання дисциплін природничого циклу
Веб-сайт конференции: https://zu.edu.ua/doc/konf_14032018.pdf

5.
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"НАУКА ТА ПОТЕНЦІАЛ"
(публікація в науковому журналі)
Країна: Украина
Місто: Київ
Дедлайн: 31.12.2017
Дати: 30.12.17 — 31.12.17
Область наук: Физико-математичні; Хімічні; Біологічні; Технічні;
Е-мейл Оргкомитета: ecentrnauki@gmail.com
Организатори: Європейський центр науки
Умови участі та проживання: Організаційний внесок складає 200 грн.
Шановні науковці!
Запрошуємо Вас взяти участь у
Міжнародній науково-практичній конференції
«Наука та потенціал»
м. Київ, 30-31 грудня 2017 року
До участі у конференції запрошуються
науковці, здобувачі наукових ступенів, практики, викладачі та студенти ВНЗ.
Метою проведення конференції є усестороннє обговорення та пошук
рішень актуальних проблем сучасної науки, встановлення контактів між
молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація
результатів наукових досліджень.
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Секції роботи конференції:
Фізико-математичні науки
Хімічні науки
Біологічні науки
Геологічні науки
Технічні науки
Сільськогосподарські науки
Історичні науки
Економічні науки
Філософські науки

Філологічні науки
Географічні науки
Юридичні науки
Педагогічні науки
Медичні науки
Фармацевтичні науки
Ветиринарні науки
Мистецтвознавство
Архітектура

Психологічні науки
Військові науки
Національна безпека
Соціологічні науки
Політичні науки
Фізична культура та спорт
Державне управління
Культурологія
Соціальні комунікації

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Форма участі – дистанційна.
За результатами роботи конференції кожен учасник отримає сертифікат
формату А4 та публікацію статті в науковому журналі «Альманах науки»
Організаційний внесок складає 200 грн. (для іноземних учасників - 20$)
Розсилка матеріалів відбудеться впродовж січня 2018 р.
Бажаючих взяти участь у конференції просимо до 31 грудня 2017 р.
(включно):
заповнити форму заявки на участь у конференції
та надіслати на електронну адресу центру
1. Наукову статтю оформлену відповідно вимог журналу;
2. Відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску (реквізити
для сплати будуть надані після прийняття статті до друку).
Рукописи, оформлені без врахування вищевикладених вимог, оргкомітет
розглядати не буде.
Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.
Веб-сайт конференции: http://www.ecentrnauki.ltd.ua/

14

Виставки – Форуми:
1.
XIX КАЗАХСТАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА 2018»
05-07 апреля 2018
10 павильон, КЦДС «Атакент»
г. Алматы, Республика Казахстан
В период с 05 по 07 апреля 2018 года Международная выставочная
компания «Атакент-Экспо» при официальной поддержке Министерства
образования и науки Республики Казахстан и Акимата г. Алматы проводит
XIX Казахстанскую Международную выставку «Образование и Карьера
2018».
Основные разделы выставки:
• Дошкольное и среднее образование
• Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура
• Курсы иностранных языков, тренинги
• Образование за рубежом и программы по обмену студентами
• Дополнительное профессиональное образование
• Стипендии и гранты на обучение в зарубежных вузах
• Информационные технологии в образовании и мн. др.
В рамках выставки Вы получите возможность презентовать свое
учебное заведение и услуги, привлечь максимальное количество
абитуриентов и студентов, установить сотрудничество с представителями
других образовательных учреждений, обменяться опытом с коллегами.
В работе предыдущей выставки приняли участие около 110
образовательных учреждений из 10 стран мира: Республики Казахстан,
Республики Беларусь, Израиля, Малайзии, Польши, России, Кипра,
Великобритании, Турции и ОАЭ.
Традиционно на протяжении трех дней выставки Национальный центр
тестирования Республики Казахстан проводит бесплатное пробное
тестирование по программе ЕНТ для учащихся школ, лицеев, колледжей.
МВК «Атакент-Экспо» приглашает Вас принять участие в
XIX Казахстанской Международной выставке
Образование и Карьера – 2018»!
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Координаты организатора:
Венера Маликова
ТОО «МВК «Атакент-Экспо»
Моб./mob.:+7 707 774 84 18 , +7 701 477 84 18
Тел./phone: +7 727 275 13 57, 275 09 11
Факс/fax: +7 727 275 08 38
E-mail: venera@atakentexpo.kz, eduexpo.international@mail.ru
www.atakentexpo.kz
skype: exhibitions.fairs.kazakhstan
Республика Казахстан/Republic of Kazakhstan
050057 г.Алматы, ул.Тимирязева, 42/050057 Almaty, 42, Timirayzev St.,
Гостиница Best Western Plus Atakent Park Hotel/Best Western Plus
Atakent Park Hotel, этаж 6 floor.

