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КОНФЕРЕНЦІЇ
__________________________________________________________________
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції
„Стратегія розвитку туризму у XXI столітті у контексті вирішення
глобальних проблем сучасності”, що відбудеться в Львівському інституті
економіки і туризму 27-28 березня 2014 року.

Мета конференції - обговорення теоретичних засад та прикладних
проблем розвитку туризму як глобального явища сучасності, дослідження
основних тенденцій та перспектив розвитку туристичної галузі в світі та в
Україні.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 Сучасні парадигми туризму як глобального цивілізаційного явища XXI
століття.
 Гуманістичні, соціально-економічні та політичні аспекти розвитку туризму
у світі.
 Сучасні тенденції та пріоритетні напрямки розвитку міжнародного туризму.
 Фінансово-економічні та організаційно-правові механізми функціонування
туристичного бізнесу та індустрії гостинності
 Новітні інформаційні та комунікаційні технології у туризмі,
 Стан навколишнього середовища як засаднича складова розвитку туризму.
 Конкурентні переваги фахівців із туризму в контексті розвитку економіки
у ХХІ столітті.
 Туристичний потенціал України як підґрунтя для ефективного розвитку
національної економіки.
 Туризм як чинник євроінтеграції України: економічні та соціальнокультурні аспекти.
До участі в конференції запрошуються викладачі ВНЗ, науковці, студенти
та аспіранти, представники органів влади а також фахівці-практики у
сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі у роботі конференції необхідно:

до 1 лютого 2014 р. надіслати на вказану нижче електронну адресу: 1)
заявку на участь у конференції, 2) матеріали доповіді, оформлені згідно
поданих нижче вимог, 3) копію квитанції про оплату оргвнеску.
Організаційний внесок за участь у конференції складає 150 грн, для
заочних учасників – 100 грн. і включає друк та розсилку матеріалів, а також
організаційні витрати на проведення конференції.
Оплату можна здійснити, переказавши кошти на вказаний нижче
розрахунковий рахунок.
Реквізити для оплати оргвнеску:
Львівський інститут економіки і туризму
ЗКПО 01566212
р/р 31257272210163
МФО 825014
ГУДКУ у Львівській області
призначення платежу – оргвнесок за участь у конференції (із вказанням
прізвища платника).
Адреса оргкомітету конференції:
79007, м. Львів, вул. Менцинського, 8,
Львівський інститут економіки і туризму
кафедра теорії і практики туризму і готельного господарства
або відділ науки і міжнародної співпраці
тел. .+38 (032) 2354036, .+38 (032) 2949578
факс .+38 (032) 2722094
e-mail: kaftur@gmail.com
ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
До друку приймаються статті українською, російською, англійською та
польською мовами (оформлені за вимогами ВАК України).
Стаття, обсягом 5-10 сторінок, повинна бути надрукована у текстовому
редакторі Microsoft Word. Формат сторінки – А4. орієнтація книжкова.
Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5, перший
рядок абзацу – відступ 1 см. Поля – по 20 мм з кожного боку. Вирівнювання
тексту за шириною сторінки без переносів. Заголовок статті:и розмір шрифта
14, півжирний, прописними літерами, вирівнювання по центру.
Структура статті:
Індекс УДК у лівому верхньому куті: назва статті (мовою оригіналу. та
англ. мовою); прізвище, ім’я та по батькові автора (мовою оригіналу та англ.
мовою); місце праці, науковий ступінь, вчене звання; анотація та ключові
слова (мовою оригіналу та англ. мовою); основний текст статті, список
літератури (мінімум 5 позицій).
Таблиці і рисунки розміщуються у тексті. Рисунки у форматі JPEG
додатково надсилати окремими файлами.

Список використаної літератури наводиться за алфавітом у кінці публікації
згідно вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України – 2009. - №5. – С.26-30).
Посилання на літературу наводяться у тексті в квадратних дужках [1].
Вісник ЛІЕТ входить до переліку видань рекомендованим ВАК України.
________________________________________________________________
Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців
«Проблеми та перспективи досліджень рослинного світу»
13-16 травня 2014 року в Ялті, в Нікітському ботанічному саду, відбудеться
Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців «Проблеми
та перспективи досліджень рослинного світу».
Організатори: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр
Національної академії аграрних наук України, Державна наукова установа
«Центральний ботанічний сад Національної академії наук Білорусі».
Тематичні напрями конференції:
1. Агроекологія, агрокліматологія.
2. Біотехнологія та біохімія рослин.
3. Ботаніка, фітоценологія та заповідна справа.
4. Дендрологія та паркознавство.
5. Інтродукція та селекція господарсько-цінних рослин.
6. Фізіологія та репродуктивна біологія рослин.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форми участі в конференції: очна (усна доповідь, стендова доповідь), заочна.
Для участі в конференції на адресу оргкомітету smu.nbs@gmail.com
необхідно відіслати заповнену реєстраційну форму та файл із тезами.
Останній термін реєстрації та подання тез - 15 лютого 2014 року.
Останній термін оплати оргвнесків - 1 березня 2014 року.
Контактна інформація:
ел. пошта: smu.nbs@gmail.com, Корнільєв Гурій Вікторович, Нікітський
ботанічний сад - Національний науковий центр, смт. Нікіта, м. Ялта, АР
Крим, Україна, 98648.
Тел.: +38067-292-86-95; +38095-309-71-30 (Гурій Корнільєв), +38097-634-3162 (Наталія Мірошниченко), +38066-957-78-25 (Олександра Квітницька).
Ресурс: www.nbgnsc.com

Міжнародна наукова конференція «Мікробіологія та імунологія –
перспективи розвитку в ХХІ столітті»
З 10 по 11 квітня 2014 року в Києві відбудеться Міжнародна наукова
конференція «Мікробіологія та імунологія - перспективи розвитку в ХХІ
столітті».
Організатори: Навчально-науковий центр «Інститут біології», кафедра
мікробіології та загальної імунології; Товариство мікробіологів України.
Останній день подачі заявки: 31 січня 2014 року.
Програма конференції включає такі тематики:
Секція «Імунологія»:
Фундаментальні дослідження в імунології: молекулярні механізми та
особливості функціонування імунної системи на різних рівнях її організації;
Імунопатологія і роль імунної системи за різних патологічних станів людини
і тварин;
Сучасна імунодіагностика: перспективи застосування в різних галузях
медицини, біології, а також у виробничих (технологічних) процесах;
Новітні підходи у лікуванні хвороб різної етіології з використанням
імунотерапії та імунобіотехнології.
Секція «Мікробіологія»:
Мікроорганізми в патологічних процесах;
Механізми і генетичні основи життєдіяльності мікроорганізмів у
екстремальних умовах
Прикладні аспекти мікробіології.
Секція «Методичні основи викладання мікробіології і імунології»
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Для учасників конференції буде організовано дружню вечерю, про вартість
участі в якій та про спосіб оплати буде повідомлено пізніше.
Під час роботи конференції планується культурна програма:
спектакль в одному з театрів м. Києва
автобусна екскурсія «Визначні місця Києва» (100 грн.)
Ел. пошта Оргкомітету: microbimconf@ukr.net.
Телефон/факс: (044) 521-32-31; 0667817304, 0979825354.
Вартість участі, проживання та харчування.

Публікація тез: до 20.12.2013 - 100 грн. (15-20 євро); до 31.01.2014 - 120-150
грн. (20-25 євро); реєстраційний внесок - 100 грн./15 євро; (для студентів і
аспірантів із України реєстраційний внесок не оплачується).
Вартість проживання в університетському готелі становить 150 грн./добу за
місце (2-місні номери, всі зручності, харчування не передбачено). Вартість
проживання в університетському гуртожитку - 50 грн./добу за місце в
тримісному номері, 60 грн./добу в двомісному номері.
Ресурс: http://microbimconf.univ.kiev.ua/

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів
та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії»
З 15 по 16 травня 2014 року в Києві відбудеться ІІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
«Біотехнологія: звершення та надії».
Організатором конференції є факультет біотехнології ННІ Рослинництва,
екології і біотехнологій Національного університету біоресурсів і
природокористування України.
Конференція проводиться з метою сприяння науковому спілкуванню
обдарованої молоді, що займається розвитком біотехнології та стимулювання
наукового диспуту щодо досягнень в галузі біотехнологій; пошуку
інноваційних шляхів розвитку біотехнологічних наук.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Робота планується за такими напрямами:
СЕКЦІЯ 1. Сільськогосподарська біотехнологія.
СЕКЦІЯ 2. Природоохоронна біотехнологія.
СЕКЦІЯ 3. Промислова біотехнологія.
СЕКЦІЯ 4. Альтернативна енергетика.
СЕКЦІЯ 5. Біосенсорика та нанотехнології.
СЕКЦІЯ 6. Фізіологія рослин та біологічний захист.
Адреса оргкомітету: вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна, ел.
пошта: biotech_2014@mail.ru.
Ресурс: http://nubip.edu.ua/

Проблеми функціонування та підвищення біопродуктивності водних
екосистем
24 квітня 2014 року в Дніпропетровську відбудеться конференція у
дистанційному форматі «Проблеми функціонування та підвищення
біопродуктивності водних екосистем».
Останній день подачі заявки: 24 березня 2014 року.

Організаційний внесок становить 50 грн.
Організатор конференції - Дніпропетровський національний університет
імені Олеся Гончара (cdep@mail.dsu.dp.ua).
Робота конференції буде здійснюватися за такими напрямами:
Гідроекологічний моніторинг водних екосистем.
Шляхи реабілітації та збільшення продуктивності водних екосистем.
Фізіолого-біохімічні аспекти стану водних біоценозів.
Санітарно-екологічні проблеми якості риби та інших харчових
гідробіонтів.
Перспективи розвитку аквакультури та її роль у збереженні генофонду
цінних та зникаючих видів.
Паразити та хвороби гідробіонтів, новітні методи їх профілактики та
лікування.
Заявки на участь у конференції та тези доповідей приймаються оргкомітетом
до 24 березня 2014 року на e-mail: nesa@list.ru.
Адреса Оргкомітету конференції:
кафедра загальної біології та водних біоресурсів факультету біології, екології
та медицини, Дніпропетровський національний університет імені Олеся
Гончара, пр. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010, Україна.
Контактні телефони: +380505692817, +380688593264,
(Єсипова Наталія Борисівна). Ел. пошта: nesa@list.ru.

(056)776-60-98

Ресурс: www.dnu.dp.ua
_________________________________________________________________
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія
Малишка
Академія наук вищої освіти України
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
20 – 21 лютого 2014 року в Національному педагогічному університеті
імені М.П.Драгоманова
на базі Інституту української філології та
літературної творчості імені Андрія Малишка відбудеться Міжнародна
науково-практична конференція «Постать і спадщина Тараса Шевченка
та розвиток культури і мистецтва ХІХ-ХХІ століття», присвячена 200річчю від дня народження генія України і світу.
До участі у роботі конференції запрошуємо науковців, викладачів вищих
навчальних закладів України, співробітників науково-дослідних інституцій,
докторантів і аспірантів.

На конференції передбачається робота таких секцій: літературознавства і
мовознавства, історико-філософська, культурології та мистецтвознавства,
педагогіки та методики викладання.
Орієнтовна тематика конференції:
 Творча спадщина Тараса Шевченка в сучасному науковому
дискурсі
 Рецептивні традиції особи Т. Шевченка у національному та
світовому літературознавстві
 Художній універсум спадшини митця
 Тарас Шевченко в соціокультурних процесах ХХІ ст.
 Епоха та її художнє втілення у творчості Т.Шевченка
 Історіософські концепції Т.Шевченка
 Роль Т.Шевченка у розвитку філософсько-естетичної думки
 Мовні аспекти творчості Т. Шевченка. Лінгвопоетика Т.
Шевченка
 Профетичні візії Т. Шевченка
 Т.Шевченко як міфотворець і міфоруйнівник
 Шевченко і розвиток національного театру
 Художня персоносфера Т. Шевченка
 Текстологічні та джерелознавчі проблеми вивчення творчого
доробку Т.Шевченка
 Педагогічна й етнопедагогічна, державотворча та культуротворча
діяльність Т.Шевченка
 Т.Шевченко і non-fiction література
 Методичні проблеми викладання і вивчення творчості Т.
Шевченка
 Здобутки і проблеми шевченкознавства
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська,
російська.
Під час роботи конференції передбачаються пленарне засідання,
робота секцій, підсумкове засідання та культурна програма.
Для участі в конференції необхідно подати електронною поштою
заявку (форма додається), відомості про автора та короткі тези доповіді
(обсягом близько 200 слів) до 15 січня 2014 року на електронну адресу:
slovo2014@ukr.net, вказавши в темі листа «Заявка на Шевченківську
конференцію» та своє прізвище).
Оргкомітет розглядане подані теми щодо їх відповідності профілю і
тематиці конференції та повідомить електронною поштою про внесення їх до
програми не пізніше 24 січня 2014 року. Офіційне запрошення на
конференцію буде надіслано електронною поштою за вказаною в заявці
адресою до 10 лютого 2014 року. Просимо обов’язково зазначити в заявці,
чи потребуєте Ви окремого листовного запрошення, і вказати точну поштову
адресу для його надсилання.

Подання статті й оплата публікації буде здійснюватися доповідачами
під час реєстрації.
Матеріали конференції будуть видані протягом року в Науковому
часописові НПУ імені М. П. Драгоманова. Вимоги до публікації статей
стандартні, відповідають діючим вимогам до фахових видань (нижче див.
технічні параметри).
Оплата за публікацію статті. Вартість публікації – 30 грн. сторінка; статті
докторів наук друкуються безкоштовно. Щоб отримати збірник поштою,
необхідно сплатити додатково 25 грн (для України) 8 € (для інших держав).
Увага: у разі неможливості прибуття доповідача на конференцію поштовий
переказ здійснювати на ім’я та адресу нижчевказаної контактної особи. Для
публікації статті необхідно надіслати ксерокопію квитанції про оплату
публікації разом із текстом статті в друкованому та в електронному форматі
на CD диску, вказавши відомості про автора, рецензію наукового керівника
(для аспірантів та здобувачів), прикріпленими файлами до 14 лютого 2014
року.
Кошти для опублікування статті просимо надсилати поштовим переказом
Йолкіній Ларисі Віссаріонівні за адресою: вул. Дегтярівська, 43/4, кв. 65,
м. Київ, 03113.
Проїзд і проживання учасників конференції – за рахунок відряджаючої
сторони або учасників конференції.
Контактна особа із загальних питань конференції - Ліпницька Інна
Миколаївна
Адреса:
вул. Тургенєвська 8/14, ауд. 7-11
Кафедра української літератури Інституту української філології та
літературної творчості імені Андрія Малишка
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
м. Київ, 01054
Телефони:
486-39-31 – кафедра української літератури;
482-31-12 – директорат Інституту української філології та літературної
творчості імені Андрія Малишка
Е-mail: slovo2014@ukr.net
Форма заявки для науковців, викладачів:
ЗАЯВКА
учасника Міжнародної науково-практичної конференції
«Постать і спадщина Тараса Шевченка та розвиток культури і
мистецтва ХІХ-ХХІ століття»
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, звання,
посада

Установа (повна назва)
Тема доповіді
Секція (орієнтовно)
Домашня і службова адреса,
телефони
e-mail (заповнити
обов’язково, адреса повинна
бути діючою)
Потреба в поселенні у готель
(так/ні) з вказівкою терміну
Потреба в запрошенні
в паперовому вигляді
(так / ні)
До друку приймаються статті, що відповідають тематиці конференції і
мають такі необхідні елементи (згідно з постановою Президії ВАК України
від 15.01.2003 р. № 7-05/1):
 рубрикатор УДК;
 ініціали, прізвище автора,
 назва статті
 анотації українською (білоруською), російською та
англійською мовами (10-12 рядків); ключові слова (не більше 5).
 постановка проблеми, її зв’язок з важливими завданнями;
 аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми,
виокремлення невирішених її частин;
 формулювання мети статті;
 виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів;
 висновки дослідження і перспективи подальших розвідок з
напряму.
Автори статей повністю відповідають за правильність викладених
фактів, цитат, посилань. Редакційна колегія збірника залишає за собою право
відбору та редагування надісланих матеріалів.
Видання матеріалів здійснюється за кошти авторів (окрім докторів
наук).
Технічні вимоги до оформлення статті учасника Міжнародної
конференції:
 шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал –
1,5;
 параметри сторінки: формат А4 (210х297 мм), орієнтація –
книжна, поля – 2 см з усіх боків. Сторінки без нумерації
(нумеруються олівцем на звороті). Параметри абзацу: перший
рядок – відступ 1, 25 мм, відступи зліва і справа – 0 мм.

 текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки.
Необхідно
використовувати
однотипні
лапки
(«….»);
здійснюючи набір тесту, варто розрізняти символи дефісу (-),
тире (–);
 виноски в кінці сторінки (статті) не допускаються.
Матеріали розташовуються в такій послідовності:
 індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому
краю);
 ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з
вирівнюванням по лівому краю);
 назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт,
окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по
центру);
 текст статті; бібліографічні посилання в тексті беруться у
квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку
літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер
сторінки розділяють комою з пробілом, номера джерел –
крапкою з комою, напр.: [5], [6, 123] [5; 34]. У реченні крапка
ставиться після дужок, посилань. (в алфавітному порядку)
 список використаних джерел розташовується в алфавітному
порядку в кінці статті (література оформлюється за останніми
вимогами ВАК України. – Бюлетень ВАК України. – 2008. – №
3.)
 ініціали та прізвище автора/авторів, назва статті, анотація,
ключові слова російською мовою;
 ініціали та прізвище автора/авторів, назва статті, розширена
анотація, ключові слова англійською мовою.
Зразок оформлення:
УДК 821.161.2-3.09
В. М. ПЕТРОВА
НАЗВА СТАТТІ
Анотація українською мовою (2-3 речення).
Ключові слова (не більше 5).
Текст статті
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Гранти 2014 для реалізації науково-дослідних проектів (програма ЄC
EuroTransBio)
Проект EuroTransBio - довготермінова ініціатива країн Європейського
Союзу для реалізації проектів у галузі біотехнологій із виключною
направленістю на надання підтримки малим підприємствам та їх
стимулювання для транс-європейської співпраці.
Консорціум, який подає заявку на проект, повинен включати в себе як
мінімум два малі підприємства з двох різних країн-учасниць EuroTransBio
(Австрія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Росія, Іспанія).
Дослідницькі організації, університети і крупні компанії можуть брати участь
у проекті, але координувати його повинне мале підприємство.
Останній термін подачі заявок: 31 січня 2014 року.
Для з'ясування деталей потенційним учасникам слід звертатися в
національну контактну точку - Фонд сприяння розвитку малих форм
підприємств у науково-технічній сфері, www.fasie.ru.
Контактна особа: Левченко Ольга Георгіївна, levchenko@fasie.ru.
Ресурс: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/257...
__________________________________________________________________
Гранти (стипендії) для участі в міжнародній постдокторській програмі в
Берліні
Технічний університет Берліну (Technical University of Berlin) повідомляє
про прийом заявок для участі в міжнародній пост докторській програмі (The
International Post-Doc Initiative, IPODI).

У рамках програми планується виділити 21 стипендію для перспективних
жінок-дослідників будь-якої національності, що спеціалізуються по будьякому з 275 напрямів, представлених в Університеті.
Мета програми - збільшення кількості жінок-викладачів та професорів у
технічних спеціальностях.
Вимоги до потенційних учасників програми:
- Стаж роботи кандидата після отримання вченого ступеня повинен
становити не менше двох, але не більше десяти років відносно крайнього
терміну подачі заявок на участь у програмі.
- Цей термін може бути збільшений (максимально на три роки), у деяких
випадках (перерва в кар'єрі, пов'язана з народженням дитини, хворобою,
роботою в приватному секторі). Така перерва в кар'єрі може розглядатися як
перевага кандидата, оскільки характеризує його як людину, що володіє
ширшим спектром соціальних навичок і компетентності.
- Кандидат не повинен знаходитися в Німеччині сумарно більше 12 місяців за
три роки, що передують крайньому терміну подачі заявки на участь у
програмі.
- Тематика дослідницького проекту кандидата повинна відповідати одній із
275 дисциплін, представлених на семи факультетах Технічного університету
Берліну.
Програма реалізується за фінансової участі ЄвроСоюзу в рамках Marie Curie
Programme of the European Union (Co-funding of Regional, National, and
International Programmes).
У рамках програми планується виділити 21 дворічну стипендію: 7 стипендій
у 2014 році, 7 - у 2015 та 7 - в 2016 році.
Учасники програми отримають можливість професійного стажування,
додаткового навчання, розширення професійних контактів. Із учасниками
програми укладається дворічний контракт; розмір виплат стипендіатам
відповідає розміру оплати праці досвідчених дослідників, передбаченому в
програмі Marie Curie Programme (salary scale between E 13 and E 14 TV-L).
Кожна заявка буде розглянута трьома незалежними експертами згідно з
такими критеріями:
1. кваліфікація кандидата
2. рівень дослідницького проекту

3. перспективи кар'єрного росту
4. перспективи побудови кар'єри викладача.
Заявники, які отримали більше 70% від максимальної кількості балів,
будуть запрошені на очну співбесіду в Берлін, де відбудеться остаточний
відбір стипендіатів.
Форма заявки (англійською мовою) повинна бути заповнена онлайн на сайті
IPODI.
Інформація про програму (англ. мовою) опублікована на сайті Technical
University of Berlin: http://www.ipodi.tu-berlin.de/menue/ipod....
Ресурс: http://www.ipodi.tu-berlin.de/menue/ipodi/
_________________________________________________________________

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

