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Конкурси
_________________________________________________________________
КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – АВСТРІЙСЬКИХ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 – 2020 рр.
Відповідно до Угоди про науково-технічне співробітництво між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Австрія від 6 червня
2003 року та згідно з Протоколом Шостого засідання українсько-австрійської
Змішаної

Комісії

від 11 листопада

з

питань

2016 року,

науково-технічного

співробітництва

Міністерство освіти і науки України,

Федеральне Міністерство науки, досліджень і економіки Республіки Австрія
та Австрійське Агентство міжнародного співробітництва в галузі освіти
та досліджень оголошують конкурс спільних українсько-австрійських
науково-дослідних проектів для реалізації у 2019-2020 рр.
Партнери
З українського боку реалізацією програми керує Міністерство освіти
і науки України. З австрійського боку – Федеральне Міністерство науки,
досліджень і економіки Республіки Австрія та Австрійське Агентство
міжнародного співробітництва в галузі освіти та досліджень.
Мета Програми
Метою Програми є сприяння встановленню та розвитку якісного
науково-технологічного співробітництва між групами науковців обох країн.
Пріоритетні напрями:
До участі у конкурсі приймаються проектні пропозиції відповідно
до таких пріоритетних напрямів:


Фізика високих енергій;



Екологія;



Біотехнологія;



Інформаційні та комунікаційні технології;
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Нанофізика та нанотехнології;



Сучасні аспекти в гуманітарних науках.
Конкурс є відкритим для будь-яких науково-дослідних груп закладів

вищої освіти, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.
Конкурс відкрито з 2 квітня по 31 травня 2018 року
Критерії відбору
Після перевірки відповідності пропозицій вимогам, кожна заявка
передається для наукової експертизи, що проводиться паралельно в обох
країнах. Після цього Спільна Комісія, яка збирається за ініціативою
Міністерства освіти і науки України та Федерального Міністерства науки,
досліджень і економіки Республіки Австрія, приступає до остаточного
розгляду з метою відбору проектів, яким буде надано фінансування.
Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:
- наукова цінність проекту;
- взаємодоповнюваність дослідницьких груп;
- перспективність співпраці.
Участь у проектах молодих вчених і викладачів вітатиметься.
Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька
заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж
за одним проектом.
Інтелектуальна власність
Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають
вжити

усіх

необхідних

заходів

для

захисту

науково-технічних

та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної
власності.

Головна

співробітництва,

не

увага

приділятиметься

відбулося

тому,

незапланованої

щоб

передачі

у

рамках

українських

технологій іншим країнам.
Фінансування
Фінансування виділяється на кожний рік окремо, на два роки поспіль.
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Рішення

про

продовження

фінансування

у

наступному

році

приймається після розгляду звіту за попередній рік роботи.
Австрійська сторона для короткотривалого перебування в Австрії
в рамках затверджених проектів (до 14 діб) сплачує українським дослідникам
100 євро на добу (включаючи добові та проживання) і 1500 євро на місяць
на довготривале перебування (від 15 діб до 3 місяців максимум).
Українська сторона оплачує українським дослідникам проїзд УкраїнаАвстрія-Україна.
Українська сторона сплачує витрати 60 євро на добу (включаючи
добові та проживання), пов'язані з перебуванням в Україні запрошених
австрійських вчених, які беруть участь у спільних проектах.
Основні документи та терміни подання заявок на конкурс
- супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника
Міністра освіти і науки Стріхи М.В., із обов’язковим зазначенням назви
спільної програми, за конкурсом якої подаються документи;
- заповнена форма заявки на участь у конкурсі українською
та англійською мовами із оригіналами підписів та печаток (у паперовому
вигляді (2 прим.) та на електронному носії);
- лист від організації-співвиконавця спільного проекту на бланку
установи-заявника;
- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень
по темі проекту – 1 прим.;
- анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту
– 1 прим.
Документи подаються у картонній папці на зав’язках.
Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше
останнього дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу МОН
(Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16), а також
зареєстровані у канцелярії:
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- у разі надсилання поштою – кімната 310 (канцелярія; штамп
на конверті поштового відправлення повинен датуватися не пізніше 31
травня 2018 р.);
- у разі особистої передачі – документи необхідно залишити
у скриньці для листувань, яка розташована у холі МОН (м. Київ, бульвар
Тараса Шевченка, 16).

Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог,
розглядатись не будуть!
Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на веб-сторінці:
www.mon.gov.ua.
Кандидатам на участь у Програмі з української сторони варто
переконатися у тому, що їх австрійські партнери подали відповідну заявку
до Австрійського агентства міжнародного співробітництва в галузі освіти
та досліджень(OeAD-GmbH).
Після

попереднього

узгодження

переліку

проектів,

матеріали

розглядаються державними експертизами обох країн.
У межах виділеного бюджетного фінансування Сторін з виконавцями
щорічно

укладаються

договори

на

виконання

конкретних

проектів

з фінансуванням національної частини проекту поточного року .
Після закінчення виконання проекту Замовникові (установі, з якою
Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти.
У наукових звітах повинні бути викладені результати наукових досліджень,
акти впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі
перспективи від широкого впровадження наукових розробок.
Відповідальні організації:
З української сторони:
Міністерство освіти і науки
України
Відділ міжнародного науковотехнічного співробітництва Управління

З австрійської сторони:
OeAD GmbH (Austrian Agency for
International Cooperation in Education and
Research)
ICM – Centre for International
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міжнародного співробітництва та
європейської інтеграції
Кислий Валерій Миколайович
Адреса:Київ 01601,
бул. Тараса Шевченка, 16.
Тел. +38 (044) 287 82 76
Електронна пошта:
v_kysly@mon.gov.ua
Сайт організації: www.mon.gov.ua

Cooperation & Mobility
Mrs. Monika Wiederseder-Staltner
Ebendorferstraße 7
A-1010 Vienna
Tel. +43 (0)1/53408-445
Email: wtz@oead.at
Website: www.oead.at/wtz
Заявка на участь у проекті

ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ СПІЛЬНИХ
УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКИХ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 – 2020 рр.
(Міністерство освіти і науки України)
APPLICATION FORM FOR THE CALL FOR PROPOSALS OF THE JOINT
UKRAINIAN-AUSTRIAN R&D PROJECTS
FOR THE PERIOD OF 2019 – 2020
(To be applied to the Ministry of Education and Science of Ukraine)
1. Загальна інформація/General information
Проект / Project
1. Назва:
Код державної класифікації. Рубрикатор науково-технічної інформації ДК
022:2008:
Title:
2. Мета і галузь дослідження:
Aims and field of the project:
Партнери
Partners
1. Керівник (ПІБ)
Project leader (first and
last name)
2. Посада та звання
Position
3. Установа
Institution
4. Адреса
Address
5. Тел., факс
Phone number, fax
6. Електронна пошта
E-mail
7. Інші
виконавці
(ПІБ, звання)
Other team members
(first and last names,
position)

Україна
Ukraine

Австрія
Austria
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2. Список публікацій, які відносяться до теми проекту (5 максимум)/ Relevant
publications (5 at most)
Україна
Австрія
Ukraine
Austria
3. Обґрунтування проекту (до 1 сторінки А4, мін. 12 шрифт) / Background of the
project (up to A4 1 page, min font 12)
4. Детальний опис проекту (до 2 сторінок), в т. ч. вказати необхідні для
виконання проекту матеріали та реагенти / Detailed description of the project
(up to 2 pages)
5. Очікувані результати (до 1 сторінки) / Results expected to be achieved (up to 1
page)
6. Поетапний план робіт виконання проекту (до 4 сторінок) / Stage plan of works
(up to 4 pages)
7. Обміни в рамках проекту / Visits under the project
Візити – перебування в Україні
Visits to Ukraine
ПІБ, посада
Мета візиту
First and last name, Purpose of visit
position

Рік
Year

Візити – перебування в Австрії
Visits to Austria
ПІБ, посада
Мета візиту
Рік
First and last name, Purpose of visit
Year
position
8. Бюджет / Budget
Типи витрат
Type of costs
Прямі витрати / Direct costs
 Витрати на оплату праці, включаючи
податки / Personnel costs including
taxes
 Матеріали та реагенти/ Materials and
reagents
 Поїздки / Travels
 Інші прямі кошти / Other direct costs
Непрямі витрати (до 30% від витрат на
оплату праці) / Indirect costs (up to 30% from
personnel costs)
9. Підписи / Signatures
Керівники проекту
Project leaders
1. Ім’я, прізвище

Україна
Ukraine

Кількість днів
Days amount

Кількість днів
Days amount
1-й рік
1st year

2-й рік
2nd year

Австрія
Austria
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First name and last name
2. Дата
Date
3. Підпис
Signature
Установа
Institution
1. Назва установи
Name of institution
2. Директор установи
Head of institution
3. Дата
Date
4. Підпис
Signature
5. Печатка
Stamp
Додати резюме керівників проекту / Attached the CVs of the project leaders
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КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ЛАТВІЙСЬКИХ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ НА 2019-2020 РОКИ
МОН України та Держагентство з розвитку освіти Латвійської
Республіки оголошують конкурс спільних українсько-латвійських науководослідних проектів на 2019-2020 роки.
Прийом проектів триватиме з 15 березня до 15 травня 2018 року.
До участі у конкурсі приймаються проекти за такими пріоритетними
напрямами:
 Енергетика та енергоефективність;
 Екологія та раціональне природокористування;
 Нові технології профілактики та лікування основних захворювань,
дослідження у сфері біотехнологій, біоінженерії та генетики;
 Нові матеріали;
 Демографічні зміни, міграція та мігранти;
 Особливості та проблеми регіонального розвитку і соціальної
згуртованості;
 Технології оборонного спрямування.
Критерії відбору:
Після перевірки пропозицій на відповідність умовам конкурсу, кожна
заявка передається на наукову експертизу, що проводиться паралельно в обох
країнах. Після цього спільна Комісія, яка збирається за ініціативою
Міністерства освіти і науки України та Державної агенції з розвитку освіти
Латвійської Республіки, приступає до остаточного розгляду проектів,
з метою відбору для подальшого фінансування.
Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:
•

компетентність науковців та їх здатність довести проект до логічного
завершення;

•

наявність співвиконавця в країні-партнера;

•

взаємний обмін досвідом;
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•

наукова та практична цінність, очікувані від проекту;

•

перспективність співробітництва;
Особлива увага приділятиметься проектам з дійсно новаторської

тематики. Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька
заявок. Однак, керівники не зможуть претендувати на отримання
фінансування більш, ніж за одним проектом.
Інтелектуальна власність:
Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають
вжити

усіх

необхідних

заходів

для

захисту

науково-технічних

та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної
власності.

Головна

співробітництва,

не

увага

приділятиметься

відбулося

тому,

незапланованої

щоб

передачі

у

рамках

українських

технологій іншим країнам.
Фінансування:
Фінансування виділяється два роки поспіль, на кожний рік окремо.
Рішення про продовження фінансування у наступному році приймається
після розгляду звіту за попередній рік роботи.
Українським вченим та іншим дослідникам, які їдуть до Республіки
Латвія надаються добові відповідно до Переліку сум та складу витрат
на відрядження державних службовців, а також осіб, що направляються
у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю
або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів
(Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011р. № 98).
Основні документи та терміни подання заявок на конкурс:
- супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника Міністра
освіти і науки Стріхи М.В., із обов’язковим зазначенням назви спільної
програми, за конкурсом якої подаються документи;
- заповнена форма заявки на участь у конкурсі українською та англійською
мовами із оригіналами підписів та печаток (у паперовому вигляді (2 прим.)
та на електронному носії);
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- лист від організації-співвиконавця спільного проекту на бланку установизаявника;
- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі
проекту – 1 примірник;
- анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту –
1 примірник.
Документи подаються у картонній папці на зав’язках.
Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше
останнього дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу МОН
(Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16), а також
зареєстровані у канцелярії:
- у разі надсилання поштою - кімната 310 (канцелярія; штамп
на конверті поштового відправлення повинен датуватися не пізніше
15 травня 2018 р.);
- у разі особистої передачі – документи необхідно залишити
у скриньці для листувань, яка розташована у холі МОН (м. Київ, бульвар
Тараса Шевченка, 16).
Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог,
розглядатись не будуть!
Кандидатам на участь у конкурсі з української сторони варто
переконатися у тому, що їхні латвійські партнери подали відповідну заявку
до Державної агенції з розвитку освіти Латвійської Республіки.
У межах виділеного бюджетного фінансування Сторін, з виконавцями
робіт щорічно укладаються договори на виконання конкретних проектів
з фінансуванням національної частини проекту поточного року .
Після закінчення виконання проекту Замовникові (установі, з якою
Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти.
У наукових звітах повинні бути викладені результати наукових досліджень,
акти впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі
перспективи від широкого впровадження наукових розробок.
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Відповідальні організації:
З української сторони:
Міністерство освіти і науки України
Управління міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції
відділ міжнародного науково-технічного
співробітництва управління

З латвійської сторони:
Державна агенція з розвитку освіти
Латвійської Республіки
відділ міжнародних наукових програм з
науки, досліджень та інновацій

ОСТАПЕНКО Андрій Дмитрович

Майя БУНДУЛЕ (Dr. Maija Bundule)
телефон : +371 67785423
e-mail: maija.bundule@viaa.gov.lv

Тел.: (044) 287 82 15;
e-mail: a_ostapenko@mon.gov.ua

Аплікаційна форма на участь у конкурсі
ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ СПІЛЬНИХ
УКРАЇНСЬКО – ЛАТВІЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 – 2020 рр.
(Міністерство освіти і науки України)
APPLICATION FORM FOR THE CALL FOR PROPOSALS OF THE JOINT
UKRAINIAN- LATVIAN R&D PROJECTS
FOR THE PERIOD OF 2019 – 2020
(To be applied to the Ministry of Education and Science of Ukraine)
1. Загальна інформація/General information
Проект / Project
1. Назва:
Код державної класифікації. Рубрикатор науково-технічної інформації ДК
022:2008:
Title:
2. Мета і галузь дослідження:
Aims and field of the project:
Партнери
Partners
1. Керівник (ПІБ)
Project leader (first and
last name)
2. Посада та звання
Position
3. Установа
Institution
4. Адреса
Address
5. Тел., факс

Україна
Ukraine

Латвійська Республіка
Republic of Latvia
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Phone number, fax
6. Електронна пошта
E-mail
7. Інші
виконавці
(ПІБ, звання)
Other team members
(first and last names,
position)
2. Список публікацій, які відносяться до теми проекту (5 максимум)/ Relevant
publications (5 at most)
Україна
Латвійська Республіка
Ukraine
Republic of Latvia
3. Обґрунтування проекту (до 1 сторінки А4, мін. 12 шрифт) / Background of the
project (up to A4 1 page, min font 12)
4. Детальний опис проекту (до 2 сторінок), в т. ч. вказати необхідні для
виконання проекту матеріали та реагенти / Detailed description of the project
(up to 2 pages)
5. Очікувані результати (до 1 сторінки) / Results expected to be achieved (up to
1 page)
6. Поетапний план робіт виконання проекту (до 4 сторінок) / Stage plan of works
(up to 4 pages)
7. Обміни в рамках проекту / Visits under the project
Візит – перебування в Україні
Visits to Ukraine
ПІБ, посада
Мета візиту
First and last name, Purpose of visit
position

Рік
Year

Кількість днів
Days amount

Візит – перебування у Латвійській Республіці
Visits to the Republic of Latvia
ПІБ, посада
Мета візиту
Рік
First and last name, Purpose of visit
Year
position

Кількість днів
Days amount

8. Бюджет / Budget
Типи витрат
Type of costs
Прямі витрати / Direct costs
 Витрати на оплату праці, включаючи
податки / Personnel costs including
taxes

1-й рік
1st year

2-й рік
2nd year
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Матеріали та реагенти/ Materials and
reagents
 Поїздки / Travels
 Інші прямі кошти / Other direct costs
Непрямі витрати (до 30% від витрат на
оплату праці) / Indirect costs (up to 30% from
personnel costs)
9. Підписи / Signatures
Керівники проекту
Project leaders
1. Ім’я, прізвище
First name and last name
2. Дата
Date
3. Підпис
Signature
Установа
Institution
1. Назва установи
Name of institution
2. Директор установи
Head of institution
3. Дата
Date
4. Підпис
Signature

Україна
Ukraine

Латвійська Республіка
Republic of Latvia

Додати резюме керівників проекту / Attached the CVs of the project leaders
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КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – ІНДІЙСЬКИХ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 – 2021 рр.
Відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Індія
про науково-технологічне співробітництво від 10 грудня 2012 року,
Міністерство освіти і науки України і Департамент науки та технологій
Уряду Республіки Індія оголошують конкурс спільних українсько-індійських
науково-дослідних проектів на період 2019-2021 років.
Конкурс є відкритим для науково-дослідних груп закладів вищої
освіти, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.
До участі у конкурсі приймаються проектні пропозиції за такими
пріоритетними напрямками:
- метали та матеріалознавство;
- обчислювальні науки;
- науки про Землю та навколишнє середовище;
- авіакосмічна техніка;
- біологічні науки.
Конкурс відкрито з 10 квітня по 11 червня 2018 року.
Критерії відбору спільних пропозицій
Після перевірки відповідності пропозицій вимогам до комплектності
пакету документів, кожна заявка передається для наукової експертизи, що
проводиться паралельно в Україні та Республіці Індія. Після цього Спільний
українсько-індійський

комітет

з

науково-технічного

співробітництва

проводить остаточний розгляд та відбір проектів для надання фінансування.
Рішення, прийняті Спільним комітетом, є остаточними. Після завершення
усіх процедур оголошуються результати конкурсного відбору в обох країнах.
Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:
- наукова цінність та новизна проекту;
- взаємодоповнюваність дослідницьких груп;
- перспективність співпраці;
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- можлива комерціалізація результатів досліджень.
Участь у проектах молодих вчених і викладачів вітатиметься.
Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька
заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж
за одним проектом.
Інтелектуальна власність
Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають
вжити

всіх

необхідних

заходів

для

захисту

науково-технічних

та

промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної
власності.

Головна

співробітництва

увага

не

приділятиметься

відбулося

тому,

незапланованої

щоб

передачі

у

рамках

українських

технологій іншим країнам.
Фінансова підтримка
Тривалість кожного проекту становить три роки. Фінансування
виділяється на кожний рік окремо. Рішення про продовження фінансування
на наступний рік приймається на основі звітів про виконання попереднього
етапу спільної роботи.
Сторона, що направляє вченого, оплачує транспортні витрати,
пов’язані з проїздом свого вченого в країну партнера, проживання, добові та
медичне страхування.
У межах виділеного бюджетного фінансування Сторін з виконавцями
щорічно укладаються договори на виконання проектів з фінансуванням
національної частини проекту поточного року.
Основні документи й терміни подання заявок на конкурс
- заповнена форма заявки на участь у конкурсі українською та
англійською мовами із оригіналами підписів та печаток (у паперовому
вигляді (2 прим.) та на електронному носії;
- лист

від

організації-співвиконавця

спільного

проекту

від

індійської сторони на бланку установи-заявника;
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- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень за
темою проекту;
- анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту;
- супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника
Міністра освіти і науки України Стріхи М. В. із обов’язковим зазначенням
назви спільної програми, за конкурсом якої подаються документи.
Документи подаються у картонній папці на зав’язках.
Розглядатимуться лише документи, відправлені на адресу Міністерства
освіти і науки України не пізніше останнього дня конкурсу (за датою на
поштовому штемпелі на конверті поштового відправлення – не пізніше
11 червня 2018 р.), а також зареєстровані у канцелярії Міністерства:
- у разі надсилання поштою – до кімнати 310, канцелярія (Україна,
01601, Київ, бульвар Шевченка, 16);
- у разі особистої передачі – документи необхідно залишити у скриньці
для листувань, розташованій у холі Міністерства (Україна, 01601, Київ,
бульвар Шевченка, 16).
Заявки, оформлені без дотримання всіх зазначених вище вимог,
розглядатися не будуть!
Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на веб-сторінці:
www.mon.gov.ua (Наука → Міжнародні наукові проекти → Двосторонні
наукові конкурси).
Кандидатам на участь у програмі з української сторони варто
переконатися у тому, що їх індійські партнери подали відповідну заявку до
Департаменту науки і технологій Уряду Республіки Індія.
Після закінчення виконання проекту Замовникові (установі, з якою
Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У
науковому звіті повинні бути викладені результати наукових досліджень,
акти впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі
перспективи від широкого впровадження наукових розробок.
Контакти для довідок:
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З української сторони:
Шаповал Стелла Степанівна
Заступник начальника управління
міжнародного співробітництва та
європейської інтеграції
Начальник відділу міжнародного
науково-технічного співробітництва
Email: s_shapoval@mon.gov.ua
Шевцова Тетяна Володимирівна
Тел.: + 38 044 287 82 39
Email: shevtsova@mon.gov.ua
Міністерство освіти і науки
України
бул. Тараса Шевченка, 16
м. Київ, 01601
Сайт організації: www.mon.gov.ua

З індійської сторони:
Mr. S. K. Varshney
Scientist `G’/ Adviser, International
Division
Address:
Department of Science & Technology,
Ministry of Science & Technology,
Technology Bhavan, New Mehrauli
Road,
New Delhi – 110 016., India
Fax: +91-11-26862418
E-mail: skvdst@nic.in
URL: www.dst.gov.in

Аплікаційна форма на участь у конкурсі
ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ СПІЛЬНИХ
УКРАЇНСЬКО – ІНДІЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 - 2021 рр.
(Міністерство освіти і науки України)
APPLICATION FORM FOR THE CALL FOR PROPOSALS OF THE JOINT
UKRAINE-INDIAN REPUBLIC R&D PROJECTS
FOR THE PERIOD OF 2019 – 2021
(To be applied to the Ministry of Education and Science of Ukraine)
1. Загальна інформація/General information
Проект / Project
1. Назва:
Код державної класифікації.
ДК 022:2008:
Title:
2. Мета і галузь дослідження:
Aims and field of the project:
Партнери
Partners
1. Керівник (ПІБ)
Project leader (first and
last name)
2. Посада та звання

Рубрикатор

Україна
Ukraine

науково-технічної

інформації

Республіка Індія
Republic of India
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Position
3. Установа
Institution
4. Адреса
Address
5. Тел., факс
Phone number, fax
6. Електронна пошта
E-mail
7. Інші виконавці (ПІБ,
звання)
Other team members
(first and last names,
position)


Список публікацій, які відносяться до теми проекту (5 максимум)/ Relevant
publications (5 at most)
Україна
Республіка Індія
Ukraine
Republic of India



Обґрунтування проекту (до 1 сторінки А4, мін. 12 шрифт) / Background of the
project (up to A4 1 page, min font 12)



Детальний опис проекту (до 2 сторінок), в т. ч. вказати необхідні для
виконання проекту матеріали та реагенти / Detailed description of the project
(up to 2 pages)



Очікувані результати (до 1 сторінки) / Results expected to be achieved (up to 1
page)



Поетапний план робіт виконання проекту (до 4 сторінок) / Stage plan of works
(up to 4 pages)



Обміни в рамках проекту / Visits under the project

Візити – перебування в Україні
Visits to Ukraine
ПІБ, посада
Мета візиту
First and last name, Purpose of visit
position
Візити – перебування у Республіці Індія
Visits to Republic of India
ПІБ, посада
Мета візиту
First and last name, Purpose of visit
position
 Бюджет / Budget
Типи витрат
Type of costs
Прямі витрати / Direct costs

Рік
Year

Кількість днів
Days amount

Рік
Year

Кількість днів
Days amount

1-й рік
1st year

2-й рік
2nd year

3-й рік
3rd year
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Витрати на оплату праці,
включаючи
податки
/
Personnel costs including taxes
 Матеріали
та
реагенти/
Materials and reagents
 Поїздки / Travels
 Інші прямі кошти / Other
direct costs
Непрямі витрати (до 30% від
витрат на оплату праці) / Indirect
costs (up to 30% from personnel costs)
 Підписи / Signatures
Керівники проекту
Україна
Республіка Індія
Project leaders
Ukraine
Republic of India
1. Ім’я, прізвище
First name and last name
2. Дата
Date
3. Підпис
Signature
Установа
Institution
1. Назва установи
Name of institution
2. Директор установи
Head of institution
3. Дата
Date
4. Підпис
Signature
5. Печатка
Stamp
Додати резюме керівників проекту / Attached the CVs of the project leaders
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Конференції
_________________________________________________________________
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«НАУКОВІ ПОШУКИ У ІІІ ТИСЯЧОЛІТТІ:
СОЦІАЛЬНИЙ, ПРАВОВИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ
ТА ГУМАНІТАРНИЙ ВИМІРИ»
27 квітня 2018 р., м. Кропивницький
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у ІІІ Міжнародній науково-практичній
конференції «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті:

соціальний, правовий,

економічний та гуманітарний виміри», яка відбудеться 27 квітня 2018 року
у місті Кропивницький.
Напрями роботи конференції:
1. Актуальні проблеми удосконалення чинного законодавства в Україні.
2. Гуманітарно-економічні та соціальні аспекти розвитку сучасної науки.
3. Теоретико-методологічні аспекти реалізації норм матеріального права
в умовах євроінтеграції.
4. Теоретико-правові проблеми процесуального законодавства України під
час проведення судової реформи в Україні.
Форма участі: заочна.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Для участі у конференції потрібно до

23 квітня 2018 року

заповнити електронну заявку учасника, надіслати на електронну адресу
kidmu.nayka@gmail.com тези доповіді, відскановану копію платіжного
доручення про сплату організаційного внеску в розмірі:
* 100

грн. – участь

у

конференції

з

наданням збірника

матеріалів

конференції в електронному варіанті у форматі .pdf;
* особи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, у разі подання
тез доповідей одноосібно організаційний внесок не сплачують;
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* для зарубіжних учасників участь безкоштовна.
Учасникам, які не мають наукового ступеня, треба обов’язково
подати

рекомендацію

наукового керівника

чи

рецензію

наукового

співробітника, який має науковий ступінь за спеціальністю, що відповідає
предмету дослідження, та/або витяг з протоколу засідання наукового
відділу (кафедри) про рекомендацію до друку (відскановане зображення).
Вимоги до оформлення доповіді:
Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника
конференції латиницею. Документ повинен бути збережений у форматі *.doc
або *.rtf.
Обсяг відредагованої автором доповіді – до 4-х сторінок формату А4,
усі поля по 2 см, шрифт Times New Roman, 14 пт, якщо використано
інший

шрифт, необхідно подати його в окремому файлі; міжрядковий

інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см, текст друкувати без переносів.
Ключова термінологія та основні положення доповіді в тексті
можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом.
Послідовність структурних елементів: - перший рядок – назва
доповіді (відцентрована, великі літери, напівжирний шрифт); - наступний
рядок – прізвище, ім’я та по батькові (напівжирний курсив, праворуч);
- наступний рядок – посада, місце роботи (навчання), науковий ступінь,
вчене звання (курсивом, праворуч); - через рядок – основний текст доповіді;
- через рядок після доповіді – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту.
Бібліографічні посилання в тексті подавати у квадратних дужках
із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки [4, с. 32].
Платіжні реквізити:
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»
Код ЄДРПОУ: 38858340
Розрахунковий рахунок: 26009010038260
МФО банку: 328209
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Банк: АБ «ПІВДЕННИЙ» у м. Одеса
Вид платежу: «За участь у конференції (прізвище, ім’я, по батькові)»
Обов’язково зазначте прізвище та ініціали учасника.
Примітка:
Рукописи робіт, що не відповідають вимогам або надіслані після
закінчення встановленого терміну, не розглядаються. Оргкомітет залишає
за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам або
тематиці конференції, а також за умов відсутності підтвердження оплати.
Одержання
у

конференції

повідомленням

оргкомітетом

доповіді

та заявки

обов’язково підтверджується
оргкомітету

про

відповідним

реєстрацію

учасника.

на

участь

електронним
У

випадку

неодержання повідомлення про реєстрацію просимо завчасно повідомляти
оргкомітет.
Редакційна колегія залишає за собою право редагування або
відхилення матеріалу, який не відповідає зазначеним вище вимогам!
Адреса

оргкомітету:

вул.

М.

Левитського

(Колгоспна),

73 м. Кропивницький, 25026, Україна, Кропивницький інститут державного
та муніципального управління.
Телефон для довідок: (0522) 27-46-40; (066) 650-07-87; (096) 491-0895; факс. (0522) 34-99-01
Марчак

Катерина

Валеріївна,

тел.

(095)

607-25-26,

е-mail:

kidmu.nayka@gmail.com
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ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«СТРАТЕГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ:
АКТУАЛЬНІ УПРАВЛІНСЬКІ ПРАКТИКИ»
28 квітня 2018 року, м. Кривий Ріг
До участі запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти,
представники

науково-дослідних

або

проектних

організацій,

органів

державної влади або комерційних структур, чия діяльність має відношення
до тематики.
Напрями роботи конференції:
1. Обліково-фінансова діяльність та інструментальні засоби моделювання

економічних процесів в умовах нестійкої економіки;
2. Актуальні проблеми сучасного філософсько-гуманітарного дискурсу;
3. Стратегії функціонування суб’єктів мікро-, мезо- та макрорівнів в умовах

глобалізації;
4. Сучасні проблеми маркетингу та менеджменту;
5. Інноваційні технології ресторанно-готельного господарства та харчових

виробництв;
6. Економічний механізм управління підприємством;

Робочі мови конференції: українська, англійська.
Роботи, які не відповідають вимогам і надані з запізненням, не будуть
опубліковані. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування
рукописів

наукових

праць.

Матеріали,

надіслані

до

оргкомітету,

не повертаються.
Участь у конференції включає видання електронної версії збірки тез
доповідей, що знаходитиметься у вільному доступі на офіційному сайті
ДонНУЕТ. Публікація є безкоштовною.
Дата проведення конференції – 28.04.2018 року.
Електронна версія збірника буде доступна на сайті ДонНУЕТ після
10.05.2018 року.
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Для участі у конференції потрібно надіслати тези доповіді
та відомості про автора електронною поштою за наступною адресою:
conference2018@donnuet.edu.ua.
Матеріали,

оформлені

згідно

з

вимогами,

повинні

надійти

до оргкомітету не пізніше 24 квітня 2018 року. Після надсилання матеріалів
обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.
Вимоги щодо оформлення матеріалів
1. Учасник надає тези доповідей, які раніше не публікувалися.
2. Максимальна кількість авторів доповіді – три особи.
3. Обсяг матеріалів – до 3-х сторінок формату А4, шрифт – Times New

Roman, 14пт, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1,5, усі поля по 2 см.
Сторінки не нумеруються.
4. У верхньому правому куті – ім’я та прізвище автора (жирним),

науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, країна (для
іноземців). Нижче – через один рядок – назва доповіді (великими жирними
літерами по центру). Нижче – через один рядок – текст доповіді (тези).
5. В кінці доповіді – через один рядок – наводиться Література (жирним

та по центру). Посилання на джерело подаються у квадратних дужках
відповідно до порядку згадування.
6. Використання ілюстративних матеріалів та формул у тезах має бути

мінімальним. Формат таблиць і рисунків має бути лише книжний.
7. Не пізніше встановленого терміну треба подати на електронну адресу

оргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді.
8. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Yakovenko; Tezy_Yakovenko.
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VIII Міжнародна науково-практична конференція
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ»
15-20 травня 2018 р., м. Київ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас на VIII Міжнародну науково-практичну конференцію
«Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку»,
яка буде проведена 15-20 травня 2018 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського
на базі Факультету соціології і права.
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти,
студенти, фахівці-практики, представники органів державної влади – всі, хто
займається проблемами права та управління.
В рамках конференції відбудеться науково-практичний семінар
«Проблеми

формування

реінтеграційного

законодавства

на

шляху

до забезпечення сталого миру» та І Змагання з судового адміністративного
процесу на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського – KPI MOOT COURT (Дата
проведення: 19-20 травня 2018 року).
Напрями роботи конференції:
1. Право сталого розвитку як юридична основа забезпечення сталого миру
в Україні.
2. Публічно-правові проблеми регулювання суспільних відносин та захисту
національних інтересів України.
3. Особливості гарантування прав людини і врахування практики ЄСПЛ
в перехідний період.
4. Трансформація

приватно-правових

засад

захисту

прав

і

свобод

цивільного населення.
5. Міжнародні правові практики забезпечення сталого миру.
6. Правове регулювання інформаційного простору та створення засад
інформаційної безпеки.
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7. Процесуально-правові засади врегулювання конфліктів, становлення
інститутів пробації та медіації.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Для участі у конференції необхідно до 1 травня 2018 року включно
зареєструватися та завантажити свої матеріали за посиланням lawconf.kpi.ua
(в разі необхідності буде наданий асістенс), а також продублювати
в електронному варіанті за електронною адресою lawconf@kpi.ua наступну
інформацію:
1. заявку на участь в конференції(див. зразок);
2. тези доповіді(див. вимоги до оформлення);
3. відскановану

рецензію

наукового

керівника

(для

студентів

та курсантів).
За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів.
З матеріалами попередніх конференцій Ви можете ознайомитись
на сайтах lawconf.kpi.ua (в розділі «Архів») та на сайті http://tdp.kpi.ua/
Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде
підтверджене нашим повідомленням про отримання на вказану Вами
електронну адресу. У разі, коли Ви не отримали підтвердження, просимо
звертатись до оргкомітету.
Організатори конференції зберігають за собою право відхилити
надіслані матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці конференції,
не належним чином оформлені, містять плагіат або надіслані пізніше
зазначеного терміну. У разі надіслання кількох матеріалів до збірника тез
може бути включено лише один.
Розмір організаційного внеску становить 150 гривень (для зарубіжних
учасників – 10 євро)

за 2-3 стр. Кожна додаткова сторінка оплачується

окремо - 30 грн. За участь в змаганнях з судового процесу оргвнесок складає
150 грн з особи.
Організаційний внесок сплачується після отримання запрошення
за реквізитами, вказаними в ньому. Після оплати оргвнеску необхідно
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відправити фото або сканкопію квитанції про сплату на електронну адресу
lawconf@kpi.ua
Організаційний внесок включає вартість програмних матеріалів, збірки
матеріалів конференції. Збірку матеріалів можна буде отримати при
реєстрації під час проведення, а також в оргкомітеті конференції.
Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання,
харчування, тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або
за рахунок сторони, що їх відряджає.
Програма

конференції

буде

надіслана

разом

із

запрошенням

на конференцію.
Оргкомітет гарантує поселення іногородніх учасників лише в тому
випадку, якщо потреба в поселенні була відмічена в заявці (кількість діб).
Вимоги до оформлення тез доповідей:
 Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word для Windows;
 Обсяг тексту: 2-3 сторінки. Кожна додаткова сторінка оплачується окремо
- 30 грн.
 Праворуч – прізвище та ініціали автора, коротка назва установи,
де навчається або працює автор; прізвище та ініціали наукового керівника
(при наявності), його науковий ступінь, вчене звання, місце роботи: шрифт
Times New Roman, кегель – 14. Наприклад:
Сидоров І. І.
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Науковий керівник:
Петров І.В., к.ю.н, доцент,
 Нижче, через один інтервал, Назва доповіді посередині рядка (слова
з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman, кегель - 14, жирний.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
 Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам:
формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New
Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал 1,5.
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 Список використаних джерел (без повторів) додається за необхідністю
в кінці тексту під назвою: Список використаних джерел (без лапок). У тексті
посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них
порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки
(сторінок), наприклад: [1, с.56].
Вимоги до електронного варіанта заявки та тез доповіді
Заявка на участь в VIII Міжнародній науково-практичній конференції
“Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого миру”
Відомості про доповідача та тему доповіді:
1. Прізвище, ім’я, по батькові
2. Тема виступу (доповіді), секція
3. Домашня адреса
4. Контактні телефони (домашній, мобільний)
5. Електронна пошта (e-mail)


Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені доповідача

із вказівкою для Заявки – Заявка, для тез – Тези.
Заявки на участь команди у І Змаганнях з судового адміністративного
процесу KPI MOOT COURT (2-3 особи) потрібно відправити до 5 травня
за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWbaqDValpMbIdijtTjNiR0t
zUfMHy_-vCOv-dCuUZAJgD9A/viewform?fbzx=7213775610184598000
Після реєстрації учасникам буде надіслано кейс та додаткова
інформація для участі.
Контакти оргкомітету:
 м. Київ, вул. Політехнічна 39, корпус №19, к. 321 А (ст. метро
“Політехнічний інститут”) lawconf@kpi.ua
 Пряміцин Вячеслав Юрійович тел. +38-063-115-73-91
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ХІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ»
17 травня 2018 р., м. Одеса
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у ХІ міжнародній науково-практичній
інтернет-конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері», яка
відбудеться 17 травня 2018 р. у м. Одеса.
Тематичні напрямки конференції:


проблемне поле сучасних соціальних досліджень;



кадровий менеджмент і сучасні технології управління;



соціальна допомога та проблеми психологічного консультування;



сучасна теорія і практика соціальної роботи;



соціальна політика та права людини;



соціальна педагогіка;



проблеми підготовки фахівців у вищій школі.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Матеріали приймаються до 7 травня 2018 р.
Для участі в конференції необхідно:
– оформити заявку:
Заявка заповнюється українською та англійською мовами, якщо тези
представлені українською мовою; російською та англійською – якщо тези
представлені

російською

мовою;

англійською

мовою

–

якщо

тези

представлені англійською мовою.
– оформити тези згідно вимог:
Текст набирається в редакторі не нижче версії Microsoft Word 2003 for
Windows. Формат А4. Всі поля – 20 мм. Шрифт – Times New Roman. Розмір
шрифту – 14 pt. Інтервал – полуторний. Вирівнювання тексту – за шириною.
Матеріали розміщуються в такій послідовності:
 резюме мовою тез:
 прізвища, ініціали авторів, місто, країна;
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 назва тез великими літерами;
 текст резюме;
 резюме англійською мовою:
 прізвища, ініціали авторів, місто, країна;
 назва тез великими літерами;
 текст резюме;
 тези
 література
Літературні джерела (не більше 3) розміщуються в алфавітному
порядку. Номер посилання розміщується в тексті в квадратних дужках.
За необхідності вказуються конкретні сторінки (наприклад, [4, с. 12]).
Матеріали публікуються в авторській редакції. Відповідальність
за достовірність наданої інформації, відповідність матеріалів нормам
законодавства,

моралі

та

этики,

професійно-змістову

коректність,

правильність посилань на літературні джерела несуть автори.
- оплатити публікацію та зробити фотокопію квитанції про сплату;
Оплата в гривнях відбувається шляхом поповнення карткового рахунку
№ 5168 7551 0125 4437 в терміналах ПриватБанку. Отримувач: Корнещук
Тимур Георгійович.
За відсутності квитанції, в електронному листі, що супроводжує заявку
та тези, необхідно вказати ПІБ відправника, суму переказу, час переведення
коштів. Розрахунок готівкою можна провести за адресою: м. Одеса,
пр. Шевченка, 1.; хімкорпус; каб. 105, 106.
Для авторів з України організаційний внесок становить 180 грн.
Організаційний

внесок

включає

витрати

на

публікацію

(до 3 сторінок), розміщення матеріалів на сайтах, розсилку (в разі
необхідності) збірника матеріалів конференції Укрпоштою. Тези, обсяг яких
перевищує 3 сторінки, сплачуються додатково з розрахунку 25 грн. за кожну
повну (неповну) сторінку тексту, що перевищує ліміт. Отримання додаткових
збірників співавторами відбувається при додатковій сплаті 100 грн.
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Отримання сертифікату учасника конференції – 35 грн. Для закордонних
авторів організаційний внесок за електронний збірник матеріалів – 10 $.
Заявка, тези конференції та електронна копія квитанції про сплату
надсилаються на електронну адресу vtory@te.net.ua трьома .doc файлами, які
повинні бути вкладені в один лист.
Назви файлів відповідають прізвищу та імені першого автора
та набираються латинськими літерами (наприклад, IvanovР-regform, IvanovРarticle, IvanovР-pay).
Вся необхідна інформація щодо оформлення заявки і тез представлена
на сайті конференції: http://hsf.opu.ua/chairs/sm/scienceway/conference, або
може бути отримана за електронною адресою: vtory@te.net.ua. Збірники
матеріалів попередніх конференцій представлені на сайті конференції:
http://hsf.opu.ua/chairs/sm/scienceway/publications/compilation
Для отримання додаткової інформації щодо оформлення й сплати
звертайтеся до Головного редактора Корнещук Вікторії Вікторівни:
Тел.: +38 048 705-86-94, +38 050-508-12-89, e-mail: vtory@te.net.ua
Збірник матеріалів конференції зареєстрований як періодичне видання
у Міжнародному Центрі ISSN в Парижі (ідентифікаційний номер друкованої
версії: ISSN 2409-1359), що діє за підтримки ЮНЕСКО та Уряду Франції.

34

Студентська наукова інтернет-конференція
«СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»
17 травня 2018 р., м. Чернівці
Шановні студенти!
Оргкомітет запрошує взяти участь у студентській науковій інтернетконференції «Сучасні інноваційні технології у сфері готельно-ресторанного
господарства», яка відбудеться 17 травня 2018 року у м. Чернівці.
Напрями роботи конференції:
1. Світові досягнення та новітні технології у сфері готельно-ресторанного
господарства.
2. Інноваційні технології в харчовій промисловості.
3. Регіональні особливості розвитку сфери обслуговування та гостинності.
4. Проблеми менеджменту та маркетингу в галузі туризму та готельноресторанного господарства.
5. Історичне краєзнавство як ресурсний потенціал розвитку туристичного
бізнесу в Україні.
6. Стратегія економічного розвитку підприємств туристичного та готельноресторанного бізнесу в умовах євроінтеграції.
7. Облік, аналіз, контроль і оподаткування у сфері гостинності.
Робочі мови: українська, російська, англійська
Для участі у конференції необхідно до 10 травня 2018 р. надіслати
заявку на участь, тези доповіді на електронну адресу mykafedra@ukr.net.
та сплатити оргвнесок.
До 25 травня 2018 р. електронна збірка матеріалів конференції буде
розміщена на сайті ЧТЕІ КНТЕУ за адресою http://chtei-knteu.cv.ua
Вимоги до оформлення тез доповідей:
До конференції приймаються тези, обсягом 2-3 сторінки, однією
з робочих мов конференції. Тези доповідей надсилаються в електронному
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вигляді, формат А4, шрифт - Times New Roman, 14пт, інтервал – 1 см., усі
поля по 2 см.
Назва тези (великими «жирними» літерами) розміщується по центру,
нижче - прізвище та ім’я авторів («жирними» літерами), нижче назва ВНЗ,
нижче – відомості про наукового керівника (ПІБ, науковий ступінь, наукове
звання), потім, після вільного рядка, починається текст доповіді. Список
використаної літератури наводиться у кінці тексту в порядку згадування.
Електронний варіант тез зберігається у форматі *.docx (MS Word),
який слід називати латинськими літерами за прізвищем першого автора та
порядковим

номером

тематичного

напряму

конференцій,

наприклад:

Kuharchuk_2.
Авторів доповіді може бути не більше 2-х. Учасник бере участь
одноразово, подаючи раніше не публіковану доповідь.
Роботи з малюнками та таблицями не приймаються.
УВАГА!!!
Відповідальність за науковий рівень доповідей, обґрунтованість
висновків, достовірність результатів несуть автори. Всі тези, надіслані для
участі у конференції, проходять обов’язкову перевірку на плагіат!
Оригінальність тексту повинна становити не менше 75% від обсягу тез!
Контактна інформація:
Адреса оргкомітету:
58002, м. Чернівці, вул. Головна, 91, Чернівецький торговельноекономічний інститут КНТЕУ, корпус №2, кафедра технології і організації
ресторанного господарства.
Телефон: (0372) 52-50-19
е-mail:

mykafedra@ukr.net

Координатори:
Струтинська Любов Тодорівна +380502294418
Клевчук Оксана Іванівна +380991737284
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Зразок оформлення тез
ВИКОРИСТАННЯ БЕЗГЛЮТЕНОВОЇ СИРОВИНИ У РЕСТОРАННИХ
ТЕХНОЛОГІЯХ
Кухарчук Надія
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Остапчук А. С., к. т. н., доц.
Рівень розвитку закладу ресторанного господарства та величина його прибутку
залежить, в першу чергу, від якості продукції. Якість відображає... (текст тез).
Література
1.

ЗАЯВКА
на участь у студентській науковій
інтернет-конференції
«Сучасні інноваційні технології у сфері готельно-ресторанного господарства»
П.І.П. студента _____________________________
___________________________________________
П.І.П. наукового керівника ___________________
___________________________________________
Навчальний заклад __________________________
___________________________________________
Курс, спеціальність _________________________
Адреса __________________________________
___________________________________________
Телефон ___________________________________
E-mail ____________________________________
Тема доповіді ______________________________
___________________________________________
Тематичний напрям__________________________
___________________________________________
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IX міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ»
17 травня – 18 травня 2018, м. Ірпінь
Шановні науковці, аспіранти та студенти!
IХ

міжнародна

впровадження

науково-практична

інформаційних технологій

в

конференція «Проблеми
економіці»

проводиться

з метою вивчення та систематизації досвіду впровадження інформаційних
технологій у діяльності українських та зарубіжних організацій, бізнесі,
освіті, державних установах.
До участі у роботі конференції запрошуються науково-педагогічні
працівники ВНЗ, науковці і практики, працівники органів ДФС України,
підприємці та інші зацікавлені особи.
Напрями (секції) роботи конференції:
1. Інтелектуальні технології підтримки прийняття рішень в оподаткуванні
2. Розумне місто, розумний будинок, хмарні технології, Big Data, IoT
3. Інформаційна безпека
4. Прикладні задачі моделювання економічних процесів
5. Технології цифрового моделювання та дизайну
6. Інформаційні технології в освіті
7. Інформаційне право та правова інформатика в інформаційному суспільстві
8. Інформаційні технології забезпечення сталого розвитку. Інформаційні
технології в екологічній безпеці
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська
За результатами роботи секцій авторам може бути запропоновано
підготувати статті для опублікування у фаховому збірнику наукових
праць Університету державної фіскальної служби України.
Прийом тез здійснюється з 1 лютого по 1 травня 2018 року.
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Надіслані тези, після рецензування, будуть опубліковані на вебсторінці конференції http://nc.nusta.com.ua/ для обговорення на форумі.
Оргкомітет залишає за собою право відбору надісланих рукописів
для публікації. Планується також електронне видання матеріалів конференції
у форматі PDF, яке буде розіслане учасникам електронною поштою,
з подальшим розміщенням на сайті наукової бібліотеки УДФСУ.
Пленарні інтернет-доповіді авторів тез та бажаючих виступити
відбудуться в режимі веб-конференції 17.05.2018 р. та 18.05.2018 р.
Початок пленарного засідання о 10:00. Місце проведення пленарного
засідання для бажаючих взяти очну участь буде уточнено. Для включення
тез до збірника необхідно надіслати на електронну пошту оргкомітету:
-

анкету-заявку на участь у роботі конференції;

-

файл з текстом тез;

-

копію квитанції про оплату оргвнеску.
Електронний лист повинен мати тему «ПВІТЕ-2018». Текст тез,

заявка на участь та копія квитанції про сплату
надсилаються

окремими

файлами

організаційного

(наприклад,

внеску

Іваненко_тези,

Іваненко_заявка, Іваненко_квитанція).
Електронна пошта оргкомітету: ratush_t@ukr.net
Надходження

до

оргкомітету

матеріалів електронною поштою

можна перевірити за тел.: 097 577 74 81
Організаційний внесок участі у конференції становить 100 грн.
Оплата проводиться на карту Приватбанку: карта № 4149 4978 3104 9731,
отримувач: Ріппа Сергій Петрович. Призначення платежу: організаційний
внесок за участь у конференції від (прізвище, ініціали автора).
Вимоги до оформлення тез
Тези доповідей повинні бути виконані українською, англійською або
російською мовами (у форматі .docx або .rtf) і направлені на адресу
оргкомітету конференції в електронному вигляді не пізніше 1 травня 2018
року разом з анкетою учасника та підтвердженням оплати.
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Структура тез:
УДК (в першому рядку сторінки, вирівнюється за лівим краєм)
Прізвище Ім’я По батькові учасника
Науковий керівник – прізвище, ініціали,
науковий ступінь, вчене звання/посада
Назва ВНЗ/організації (курсив, напівжирний, 14 шрифт, вирівнюється за
правим краєм)
ЗАГОЛОВОК ТЕЗ
(напівжирний, великими літерами, 14 шрифт, посередині)
Змістова частина: через 1 рядок після заголовку текст книжкового
формату А4 обсягом до 2 сторінок з урахуванням малюнків, таблиць
і формул. Нумерація сторінок не здійснюється. По тексту є посилання
на літературу.Поля: зверху, знизу, ліворуч - 2 cм, праворуч -1 см. Шрифт:
Times New Roman, розмір 14. Міжрядковий інтервал: одинарний.Відступ:
(абзац) – 1 см. Переноси по тексту не допускаються (!). Малюнки повинні
бути чорно-білі, чіткі і контрастні, мають бути згруповані. Формули слід
розташовувати по центру, нумерацію здійснювати по правому краю. При
наборі формул використовувати вбудований у MS Word редактор формул.
Література
після тексту тез, заголовок напівжирний по центру, перелік посилань
(за формою, що відповідає вимогам ВАК України).
АНКЕТА-ЗАЯВКА
учасника-студента
Прізвище Ім’я По батькові учасника
Місце навчання (повністю)
Факультет
Група
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Секція (напрям роботи)
Тема доповіді
Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання та посада
наукового керівника
Адреса ВНЗ
Телефон (моб.)
Е-mail:
Дата заповнення
АНКЕТА-ЗАЯВКА
аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників
Прізвище Ім’я По батькові учасника
Науковий ступінь, вчене звання та / або посада
Місце роботи та / або навчання (повністю)
Секція
Тема доповіді
Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання та посада
наукового керівника
Адреса ВНЗ
Телефон (моб.)
Е-mail:
Дата заповнення
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V міжнародна науково-практична конференція
«НАПІВПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ,
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФОТОВОЛЬТАЇКА»
НМІТФ-2018
17 - 19 травня 2018 р., м. Кременчук
До участі у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції
запрошуються вчені університетів і наукових установ, педагоги, аспіранти,
магістранти, державні службовці та представники бізнесу.
Напрями роботи конференції:
1. Проблеми фотовольтаїки, властивості напівпровідникових матеріалів
та структур , області і особливості їх застосування;
2. Перспективні методи отримання напівпровідникових монокристалів,
тонких плівок та квантово-розмірних структур;
3. Перспективні напрямки створення мікросенсорной техніки, матеріали
і технології створення сенсорів;
4. Інформаційні та комп’ютерно – інтегровані технології.
Заявки на участь, тези доповідей і пропозиції для підготовки проектів
та рішень конференції надсилайте за адресою оргкомітету до 01.05.2018.
Обсяг тез до 2 сторінок (шрифт TNR 12, інтервал 1, поля по 2 см).
Можливий мультимедійний супровід доповідей.
Організаційний внесок за участь у конференції складає:
Заочна участь з публікацією тез – 80 грн;
Заочна участь з публікацією тез та отриманням збірника

– 170 грн;

Очна участь з публікацією тез та отриманням збірника – 400 грн.
Для аспірантів та магістрів організаційний внесок складає 50%.
Сплату організаційного внеску необхідно перерахувати не пізніше
1 травня 2018 р.
Кошти перераховувати в гривнях на банківську картку комерційного
банку «Приватбанк», номер картки: 4144 6258 1410 9615. Власник картки
(отримувач): Притчин С.Е.
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У пункті «Призначення платежу» обов`язково вказувати прізвище,
ім`я та по-батькові того, хто здійснює переказ грошей та позначення
«за участь у конференції»
Після оплати, скановані або електронні копії платіжних документів
треба надіслати у електронному вигляді до електронної поштової скриньки
krnu.nmitf@gmail.com , pritchinse@ukr.net
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ХII Науково-практична конференція з міжнародною участю
«УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ФАРМАЦІЇ»
18 травня 2018 року, м. Харків
Шановні колеги!
Інформуємо Вас, що 18 травня 2018 року на базі Національного
фармацевтичного

університету

відбудеться

ХII

Науково-практична

конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації».
Напрямки роботи конференції:
1. Тенденції та перспективи розвитку забезпечення й управління якістю
в фармації.
2. Стандартизація і забезпечення якості на етапах життєвого циклу
лікарських

засобів (від розробки й досліджень – до виробництва,

реалізації та застосування).
3. Формування

і

впровадження систем управління якістю (QMS)

та інтегрованих систем управління (IMS) на хіміко-фармацевтичних
і біотехнологічних підприємствах.
4. Підготовка кадрів з контролю, забезпечення та управління якістю для
фармацевтичної сфери галузі охорони здоров’я.
5. Організація та удосконалення діяльності підрозділів з управління
якістю на фармацевтичних підприємствах.
6. Управління ризиками для якості фармацевтичної продукції.
7. Моніторинг та аналіз результативності фармацевтичних систем якості
(PQS).
8. Аудити на підприємствах фармацевтичного сектору.
9. Діяльність з кваліфікації (приміщень, обладнання, систем) і валідації
(технологічних процесів, процесів очистки, аналітичних методик)
на фармацевтичних підприємствах.
10. Забезпечення якості вимірювань у лабораторіях з контролю якості
лікарських засобів.
11. Регуляторна діяльність у сфері обігу лікарських засобів.
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12. Управління якістю у практиці аптечних закладів і дистриб'юторських
компаній.
13. Питання якості харчових добавок, ветеринарної та косметичної продукції.
14. Системи екологічного, енергетичного, соціального управління та інші
системи управління на підприємствах різних галузей.
Додаткова тематика можлива, але її необхідно обговорювати
з оргкомітетом.
Конференція проводиться за участю фармацевтичних підприємств,
регуляторних органів, наукових установ та навчальних закладів.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Для участі у конференції необхідно до 01 травня 2018 року
заповнити

електронну

реєстраційну

форму

за

посиланням

(https://goo.gl/forms/BtfyCXZbHAOPoYC93) з обов’язковим прикріпленням
тез у форматі .doc / docx., або надіслати на адресу: qualitynuph@gmail.com.
Тези надіслані іншим способом розглядатися не будуть!
Матеріали публікуються БЕЗКОШТОВНО.
Демонстраційні
PowerPoint

матеріали

версії

від

(слайди

2007)

доповідей

необхідно

у

надіслати

форматі
на

MS

адресу

qualitynuph@gmail.com до 10 травня 2018 року.
Вимоги до оформлення тез:
1. Обсяг тез до 4-х повних сторінок формату А4, шрифт – Times New
Roman,12 пт.; міжрядковий інтервал 1,1; усі поля по 2 см.
2. Матеріали

повинні

публікуватися

вперше,

бути

оформлені

лаконічною науковою мовою, містити всі необхідні атрибути наукової
публікації.
3. Рисунки необхідно вставляти у текст матеріалів у форматах JPG, TIF,
GIF. Для математичних формул використовувати вбудований у Word
редактор MS Equation, або у вигляді JPG, TIF, GIF.
Вимоги до оформлення статті:
Обсяг статей до 12 повних сторінок (обов'язково - повні сторінки!)
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Текст статті починається з таких даних:
 індекс УДК (рівняти по лівому краю);
 назва статті (жирним шрифтом, рівняти по центру);
 ініціали й прізвища автора(ів) (курсив, рівняти по центру);
 назва організації(ій), у якій(их) виконана робота (якщо авторів
декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками)
(курсив, рівняти по центру);
 анотація українською мовою (рівняти по центру, першим рядком слово
АНОТАЦІЯ, з абзацу – текст анотації;
 з абзацу – ключові слова (3-8 слів чи понять);
 з абзацу – е-mail;
 Далі з абзацу (через пустий рядок) текст статті. Всі інші параметри такі ж, як для тез.
Структура
«Постановка

статті

повинна

містити

обов'язкові

складові:

проблеми», «Аналіз останніх досліджень і публікацій»,

«Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми», «Мета»,
«Виклад основного матеріалу дослідження», «Висновки», «Перспективи
подальших досліджень», «Перелік використаних джерел інформації» (у двох
формах: згідно вимог ДСТУ та міжнародної системи APA з транслітерацією
кириличних джерел).
Далі:

анотації

англійською

та

російською

мовами

(анотації

повинні містити: індекс УДК, назву статті, ініціали та прізвища всіх авторів,
ключові слова).
Матеріали, оформлені з порушенням вищезазначених вимог, не
публікуватимуться!
Зразок оформлення матеріалів
НАЗВА МАТЕРІАЛІВ ЗАГОЛОВНИМИ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ
Прізвище та ініціали авторів
Назва організації 1, місто
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*Назва організації n, місто
Через рядок – текст матеріалів шрифтом Times New Roman
з інтервалом 1,1 між рядками і відступами по 1,25 см на початку кожного
нового абзацу. Посилання на джерела інформації слід робити по тексту
у короткому вигляді без винесення джерел в кінець тексту. Матеріали
повинні

містити

обґрунтування

короткий

актуальності й

дослідження, власні

пропозиції

опис
мети

проблеми,

що вирішується,

дослідження, предмет і

автора(ів),

очікувану

чи

задачі

фактичну

практичну значущість пропозицій, висновки і перспективи подальших
досліджень. Матеріал має бути логічно побудований і являти собою
коротке, але змістовне повідомлення про одну з актуальних проблем у сфері,
що охоплюється напрямками роботи конференції.
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ІII Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ У СФЕРІ ФІНАНСІВ,
ОБЛІКУ ТА АУДИТУ»
24-25 травня 2018 р., м. Хмельницький
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у роботі IІI Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції
практичних

працівників,

науковців,

на тему

аспірантів, магістрантів,

«Актуальні

проблеми

сьогодення

у сфері фінансів, обліку та аудиту», яка проводитиметься кафедрою
фінансів, обліку та аудиту Хмельницького кооперативного торговельноекономічного інституту 24-25 травня 2018 р.
Напрями роботи конференції:
1. Актуальні питання теорії і практики бухгалтерського обліку.
2. Моделі і технології організації аудиту.
3. Оподаткування

діяльності

суб’єктів господарювання:

проблеми

та напрями удосконалення.
4. Економіко-теоретичні аспекти розвитку фінансово-кредитних систем.
5. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.
6. Інновації на страховому ринку України.
7. Інформаційні

системи

і

технології

в бухгалтерському обліку

та оподаткуванні.
Робочі

мови

конференції:

українська, російська, польська,

англійська.
Для участі в конференції необхідно до 15 травня 2018 року
надіслати на електронну адресу кафедри kafedra_boa_hktei@ukr.net: заявку
на участь, тези доповідей. Назва надісланого файлу повинна включати
прізвище автора (напр., Іванчук_тези.doc).
Вимоги до оформлення тез:
Обсяг – 3-4 повних сторінок формату А4, всі поля по 2,0 см.,
шрифт –Times New Roman 14 пт., інтервал– 1,5, абзац – 1,25. Джерела
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у списку літератури нумеруються за порядком звертання до них у тексті.
Посилання на джерело і сторінки подавати у квадратних дужках, список
використаних

джерел

– наприкінці тез бібліографічним описом мовою

оригіналу відповідно до вимог ДАК України.
Адреса оргкомітету: вул. Кам’янецька, 3, м. Хмельницький, 29013,
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, кафедра
фінансів, обліку та аудиту, ауд. 316.
Контактні телефони організаторів конференції:
Координатор конференції:
Троц Ірина Вікторівна, тел. 0978459723
Технічний секретар:
Піхняк Тетяна Андріївна, тел. 0972397284
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦЇЇ БЕЗКОШТОВНА!
Передбачається видання

програми

та

електронного

збірника

матеріалів конференції у вигляді тез доповідей, які буде надіслано
учасникам до початку конференції та розміщено на сайті інституту

Приклад оформлення тез
УДК 658
Іванчук М.В.,
к.е.н., доцент,
доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту
Хмельницький кооперативний
торговельно-економічний інститут
ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
В УКРАЇНІ
Текст……….. [1, с. 100]
Список використаних джерел
1. Манакін В. Проблема обліку нематеріальних активів в Україні
[Текст] / В. Манакін, О. Рябенко // Схід. – 2010. – № 2 (102). – С. 63-66.
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Матеріали, які не відповідають вимогам до розгляду не приймаються!
Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони повинні
бути ретельно перевірені. Відповідальність за стилістичне наповнення
та зміст тез несе автор.
Заявка на участь у конференції
1. Прізвище, ім’я, по батькові
2. Науковий ступінь
3. Вчене звання
4. Посада
5. Місце роботи
7. Телефон/факс
8. E-mail
9. Тематичний напрям
10. Назва тези
для студентів, аспірантів, магістрантів
1. Прізвище, ім’я, по батькові
2. Науковий керівник
(П.І.П., науковий ступінь,
вчене звання, посада)
Назва ВНЗ (місце навчання
Адреса
Телефон/факс
E-mail
Тематичний напрям
Назва тези
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Всеукраїнська науково-практична конференція
«ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ ТА ПОЛІТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, ВИКЛИКИ ТА ПРОТИРІЧЧЯ»
25 травня 2018 р., м. Київ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Економічна стратегія та політика реалізації європейського
вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя».
На конференції передбачається проведення дискусій в наступних
секціях:
1. Теоретичні

засади

макроекономічної

стратегії

здійснення

євроінтеграційного вибору України;
2. Практика

реалізації

макроекономічної

політики

євроінтеграції:

проблеми та шляхи вирішення;
3. Підприємництво як важливий чинник реалізації євроінтеграційного
вибору України;
4. Розвиток української науки та освіти в рамках євроінтеграційних
процесів. Особливості становлення в Україні підприємницької моделі
університету.
За

результатами

конференції

будуть

видані

тези

доповідей

у електронному збірнику (мова – українська, російська, англійська).
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Для участі в конференції потрібно: надіслати до 15 травня 2018 р.
на електронну адресу оргкомітету conf2018.ced@gmail.com заявку на участь
(форма додається), текст тез доповіді в електронному вигляді. Після
прийняття тез до друку, автору необхідно сплатити організаційний внесок.
Підтвердженням оплати є надсилання відсканованої копії платіжного
документу про сплату.
Вартість участі в роботі конференції: 200 грн.
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Оргвнесок необхідно сплатити не пізніше 20 травня 2018 р. Реквізити
для оплати організаційного внеску:
Р/р 31256356214095 ДКСУ
МФО 820172, код ЄДРПОУ 02070944
Отримувач: КНУ імені Тараса Шевченка
Призначення платежу: участь у конференції ESEP-2018.
Проїзд, проживання та харчування здійснюються за рахунок
учасників конференції ESPR-2018.
Вимоги до оформлення тез
Обсяг тез – до 3 сторінок, шрифт– Arial, 14пт, інтервал – 1, абзац –
1,25, усі поля по 2 см.
Оформлення:
 праворуч у верхньому кутку сторінки вказати курсивом ПІБ, ступінь
і звання автора, місце роботи (навчання);
 нижче посередині сторінки – назва доповіді (всі літери ПРОПИСНІ,
шрифт – напівжирний, Arial, 14);
 нижче через один рядок – текст тез;
 в кінці тексту – список літератури.
Матеріали, які не відповідають тематиці конференції, вимогам щодо
оформлення (кількість сторінок тощо) прийматися не будуть.
ЗАЯВКА
на участь в роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічна
стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України:
концептуальні засади, виклики та протиріччя» (ESPR-2018)
Прізвище _________________________________
Ім'я ______________________________________
По батькові _______________________________
Назва організації __________________________
_________________________________________
Посада ___________________________________
Науковий ступінь __________________________
Вчене звання ______________________________
Телефон _____________________________
Е-mail ____________________________________
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Назва доповіді (номер секції)

________________________________
Необхідність використання мультимедійної апаратури_________________________________
Планую (потрібне виділити):
 виступити з доповіддю (до 10 хв.);
 виступити з інформацією (до 5 хв.)
 взяти участь як слухач.
Дата

Приклад оформлення тез

Петренко І.П.,
кандидат економічних наук, доцент
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, м. Київ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВЕКТОРУ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Україна обрала стратегічним напрямком розвитку інтеграцію в європейський
економічний і політико-правовий простір. Вступ до Європейського Союзу (ЄС)
визначений
ключовим
зовнішньополітичним
пріоритетом
і
………………………………………….
Використана література:

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

1. Андріяш В.І. Сучасні національні
держави в умовах глобалізаційних
процесів / В.І. Андріяш. // Інвестиції,
практика та досвід. - 2013. - № 5. – С.
91-93.
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ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ:
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ВЗАЄМОДІЯ»
25 травня 2018 р., м. Харків
Шановні колеги!
Запрошуємо вчених, аспірантів, докторантів і провідних фахівців
взяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції на тему
«Економіко-правові

дослідження:

міждисциплінарна

взаємодія»,

яка

відбудеться 25 травня 2018 року у місті Харкові.
Напрями роботи конференції:
•

Економічна теорія та історія економічної думки.

•

Економіко-правові дослідження

•

Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

•

Міжнародне право. Право ЄС.

•

Економіка та управління національним господарством.

•

Економіка та управління підприємствами.

•

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

•

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

•

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

•

Гроші, фінанси і кредит.

•

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

•

Статистика.

•

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

•

Правові науки. Історія та теорія держави і права.

•

Філософія права.
Тематичні

напрямки

не

обмежуються

виключно

вище

перерахованими!
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
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Для участі у конференції необхідно до 24 травня 2018 року:
надіслати електронний варіант заявки (зразок додається), надіслати тези
доповіді та електронний варіант квитанції про сплату внеску за електронною
адресою: kaf.man.mark@gmail.com, в темі листа потрібно зазначити:
«ELWRMC».
Вимоги до оформлення тез доповідей:
 Обсяг до 4 сторінок (включно) формату А4, усі поля по 2 см, шрифт
Times New Roman, 14пт., міжрядковий інтервал – 1,5.
 У першому рядку, праворуч, зазначаються відомості про автора:
прізвище, ім’я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене
звання, посада, назва установи, навчального закладу. Далі,
по центру, жирним шрифтом вказують назву тез доповіді, після чого
подається текст. Список використаної літератури розміщується
наприкінці тексту і оформлюється згідно з існуючим стандартом
бібліографічного

опису.

Посилання

по

тексту

розміщують

у квадратних дужках, нумерація наскрізна, а не в абетковому
порядку. Сторінки не нумеруються.
Вартість організаційного внеску:
 210 грн. (Друкована версія Збірника + електронна);
 140 грн. (Електронна версія Збірника)
 Вартість додаткового друкованого примірника Збірника 80 грн.
Поповнити картковий рахунок члена Оргкомітету: № 5168 7555 2912 0442,
Хусаінов

Р.В.

Квитанцію

обов'язково

підписувати

П.І.Б.

учасника

конференції.
Оплата організаційного внеску у відділенні будь-якого банку в Україні:
Одержувач: ПАТ КБ ПриватБанк
Код ОКПО банку: 14360570
Код МФО банку: 305299
Рахунок одержувача: 29244825509100
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Призначення платежу: поповнення карти № 5168 7555 2912 0442,
Хусаінов Р.В. Під час перерахунку коштів уважно перевіряйте прізвище
та ініціали отримувача!!!
Збірник матеріалів конференції планується видати до 05 червня 2018
року та (розіслати) усім учасникам конференції (за наявністю оплати). Особи,
які бажають отримати додаткові примірники збірок тез конференції, можуть
замовити їх додатково.
Координати оргкомітету:
Україна, м. Київ 02034, а/с 42,
тел. 063 9457499, Руслан Володимирович
www.econconf.com

www.euroconf.org

kaf.man.mark@gmail.com
https://www.facebook.com/events/2051943381729548/
Заявка
на участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ:
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ВЗАЄМОДІЯ»
Прізвище ____________________________________
Ім'я _________________________________________
По батькові ________________________________
Адреса для надсилання Збірника:
Індекс _________ Місто ___________________
Адреса ______________________
Тел.: _______________________________________
Ел. адреса ____________________________________

Зразок оформлення тез доповідей
Стело Сергій Володимирович,
к.е.н., професор кафедри економіки,
Інститут економіки
ДНУ ім. О. Гончара
ФІНАНСОВА СИСТЕМА У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Зі зміною економічних реалій сьогодення виникає нагальна потреба […текст доповіді…]
Література:
1. Гроші, фінанси та кредит: Підручник / За ред. Ю.С. Лутинського. – К.: Істина, 2012.

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право чистового редагування або відхилення матеріалу, який
оформлений з порушенням зазначених вище вимог!
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ХІ давньоруські історико-філософські читання
пам’яті Вілена Сергійовича Горського
«ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ В КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ»
1 червня 2018 року
Напрями роботи та теми обговорення:
 методологія історії української філософії;
 аналіз творчої спадщини В.С. Горського;
 дослідження філософських надбань Київської Русі;
 рецепція києворуських джерел в культурі наступних періодів;
 створення міждисциплінарної платформи для комплексного вивчення
києворуської ідейної спадщини у межах філософії, історії, культурології,
мистецтвознавства, філологічних дисциплін тощо.
Заявки на участь у читаннях просимо надсилати до 15 травня
2018 р. за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4, Інститут
філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, відділ історії філософії
України, кім. 415, або на е-mail: der_schura@hotmail.com
ЗАЯВКА
на участь у XІ давньоруських історико-філософських читаннях:
Філософські ідеї в культурі Київської Русі
Прізвище_________________________________________________________
Ім’я______________________________________________________________
По батькові_______________________________________________________
Форма участі (необхідне підкреслити)
Виступ з доповіддю / Публікація / Виступ з доповіддю та публікація
Назва виступу чи публікації__________________________________________
Місце роботи, посада________________________________________________
Наукова ступінь, вчене звання________________________________________
Адреса____________________________________________________________
Контактний телефон, е-mail:_______________________________________
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VIІ Міжнародна науково-практична конференція
«МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОСВІТА»
3-5 червня 2018 р., м. Луцьк
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у VIІ Міжнародній науково-практичній
конференції

«Математика.

Інформаційні

технології.

Освіта»,

яка

відбудеться 3-5 червня 2018 р. на базі Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки та на базі практик табору «Гарт»
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(Шацький район, с. Світязь). Очікується участь науковців з України, Польщі,
Білорусі, Швеції, США, Сербії, Німеччини, Португалії, Великобританії.
Напрями роботи конференції:
 Математичне моделювання та системний аналіз; фінансова та актуарна
математика;
 Диференціальні рівняння та математична фізика;
 Математичний аналіз та теорія функцій;
 Інтелектуальні системи та середовища;
 Використання

систем

комп'ютерної

математики

в

наукових

дослідженнях та освіті;
 Фундаментальні та прикладні питання комп'ютерної інженерії;
 Організаційні

питання

та

програмне

забезпечення

навчального

процесу;
 Методика навчання математики та інформатики у вищій школі;
 Електронне навчання: методологія та інструментарій.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Для участі у роботі конференції необхідно до 1 травня 2018 року
надіслати на адресу оргкомітету (snu.conference@gmail.com) такі матеріали:
•

Заявку на участь в конференції (Додаток 1);
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•

Матеріали доповіді подаються у двох частинах:

- тези обсягом 2 сторінки (тези учасників планується опублікувати
до початку роботи конференції);
- розширена доповідь 7-10 сторінок (Зразок оформлення додаток 2).
•

Копію квитанції про оргвнесок;

P.S. Як виняток можна оргвнесок сплатити після особистого приїзду
на конференцію.
Організаційний внесок
Форма участі

Розмір оргвнеску

Виступ на конференції з публікацією статті та тез
Виступ на конференції з публікацією лише тез
Заочна участь з публікацією статті та тез
Заочна участь з публікацією лише тез або статті

з України

із закордону

650 грн.
600 грн.
250 грн.
200 грн.

100 євро
100 євро
20 євро
20 євро

Витрати на харчування, проживання, транспорт (крім доїзду з Луцька
до бази практики «Гарт»), культурну програму учасники конференції
забезпечують самостійно.
Оплата оргвнеску здійснюється поштовим переказом на адресу:
Світницькій Ірині Сергіївні, кафедра вищої математики та інформатики СНУ
імені Лесі Українки, вул. Потапова, 9, к.С-16, м. Луцьк, Волинська обл.,
43021.
Примітки
1. Запрошення для учасників буде надіслано тільки після одержання заявки і перерахування
коштів.
2. У випадку відсутності учасника конференції кошти не повертаються.
3. Тези планується видати до початку конференції.
4. Тим учасникам, які не зможуть взяти участь у конференції матеріали будуть надіслані після
її закінчення.

Адреса оргкомітету: кафедра вищої математики та інформатики,
Східноєвропейський

національний

університет

імені

Лесі

Українки,

вул. Потапова, 9, м. Луцьк, Волинська обл., 43021.
E-mail: snu.conference@gmail.com
Довідки за телефонами: (099)-7654104 (кафедра вищої математики
та інформатики, Світницька Ірина Сергіївна)
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Вимоги до оформлення тез доповідей
Обсяг – до 2 сторінок формату А4 (Times New Roman, кегль 14, інтервал
– 1, усі поля по 2 см., вирівнювання за шириною). Сторінки без нумерації.
Необхідно використовувати парні лапки («»). При наборі тексту слід розрізняти
символи дефісу і тире.
Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат
і посилань. Подається матеріал електронною поштою. Редакційна колегія не
приймає матеріали, які не мають відповідного оформлення та залишає за собою
право відбору матеріалів до друку.
Вимоги до оформлення статей: мова рукопису: українська,
російська, англійська. Обсяг статті – 7-10 сторінок формату А4, Times New
Roman, 14пт., вирівнювання – за шириною, міжрядковий інтервал – 1, абзац –
1 см., всі поля – 2 см, без колонтитулів та нумерації сторінок.
Заявка
на участь у VIІ Міжнародній науково-практичній конференції
«МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОСВІТА»
3-5 червня 2018 р.
Прізвище, ім’я, по-батькові учасника
Науковий ступінь
Учене звання
Місце роботи чи навчання (повна назва організації чи
освітнього закладу)
Посада
Адреса для листування
Контактний телефон (факс), e-mail
Форма участі в конференції
(доповідь на пленарному засіданні, доповідь на секційному
засіданні, повідомлення, публікація статті, публікація тез,
заочна участь)
Повна назва доповіді
Тематичний напрям

Зразок оформлення тез

МОДЕЛЬ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ
КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ
Юнчик В. Л.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
ТЕКСТ
Список використаних джерел
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Всеукраїнська науково-практична конференція
«ДРУГІ ҐЕРЕТІВСЬКІ ЧИТАННЯ»
5 червня 2018 р.
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської науковопрактичної конференції, що приурочена до Дня пам’яті Ігоря Ґерети – «Другі
Ґеретівські читання», яка відбудеться 5 червня 2018 р.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Можлива заочна участь у конференції.
Напрями роботи конференції:
1. Суспільствознавчий напрям:
 Історичні науки;
 Філологічні науки;
 Філософські науки;
 Педагогічні науки;
 Психологічні науки;
2. Природничо-математичний напрям:
 Астрономія та фізика
 Математика
 Хімія та біологія
 Географія та екологія
 Медицина та лікарська справа
 Інформатика та інформаційні технології
За результатами конференції планується видання збірника тез. Окремо
можлива подача статей учасників конференції до фахового видання
з відповідної тематики.
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Заявку на участь у конференції разом із текстом тез виступу просимо
надсилати

до

20

травня

2018

року

з

позначкою

«Конференція»

на електронну адресу (e-mail): tocippo@gmail.com.
Учасники конференції сплачують організаційний внесок у розмірі
100 грн для часткового покриття витрат на проведення конференції та випуск
збірника тез. Оплату організаційного внеску здійснювати на рахунок
Тернопільського

обласного

комунального

інституту

післядипломної

педагогічної освіти: 31551201147804 ГУДКСУ у Тернопільській області,
МФО 838012, ЄДРПОУ 02139788.
Проживання та харчування – за рахунок учасників конференції.
Вартість проживання однієї особи в гуртожитку готельного типу становить
62 грн за добу.
Вартість публікації статей у фаховому виданні з історії – 30 грн
за одну сторінку, з педагогіки – 300 грн (незалежно від обсягу статті).
За детальними вимогами до оформлення статті до фахових видань
з історії та педагогіки пишіть на електронну пошту організаційного комітету
і Вам надішлють перелік вимог до статті окремим файлом.
Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу
анотації та назви статті англійською мовою («машинний» переклад
не допускається).
Окремим файлом подаються відомості про автора: повні прізвище,
ім’я, по батькові, науковий ступінь вчене звання (за наявності), посада
та місце роботи або навчання, контактні дані (електронна/поштова адреса,
телефон). Назва файлу статті/тез – латинськими літерами прізвище автора
(наприклад: Petrenko.doc). Для статті з позначкою “st”, для тез – “tz”. Назва
файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: petrenko
_avtor.doc .
Оплату

проводити

після

підтвердження

прийняття

статті/тез

організаторами. Для підтвердження оплати тез доповіді надіслати сканований
варіант квитанції (чеку) на e-mail tocippo@gmail.com
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УВАГА! Відповідальність за інформацію, подану в статті/тезах, несе
автор матеріалу. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті/тези,
які не відповідають наведеним вище вимогам.
Ті, хто бажає надрукувати статтю у фаховому виданні обов’язково
повинні надіслати тези доповіді для збірника матеріалів конференції.
З питань оформлення та подання матеріалів звертатися до Янюка
Івана Федоровича, відповідального секретаря конференції, тел. 098-12-74115, е-mail: tocippo@gmail.com
Зразок оформлення тез доповіді:
УДК 94 (477)
Петренко П. П.,
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України
Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка
Назва
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Заявка на участь
(повні відомості про автора):
ПІБ
Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє
учасник, її адреса:
Посада:
Курс, рік навчання (для тих, хто навчається):
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Вчений ступінь (за наявності):
Вчене звання (за наявності):
Напрямок (секція):
Назва тез / доповіді:
Контактний телефон:
Електронна адреса:
Контактна інформація:
Адреса, на яку надсилати збірник тез конференції:
Форма участі у конференції (очна/заочна).
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Міжнародний міждисциплінарний науковий симпозіум
«ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЕПОХИ ГОЛОДОМОРУ:
ДЖЕРЕЛА, НАРАТИВИ, КОНТЕКСТИ»
4–6 червня 2018 р., м. Київ
Упродовж 4–6 червня 2018 р. у Києві відбудеться Міжнародний
міждисциплінарний науковий симпозіум «Візуалізація епохи Голодомору:
джерела, наративи, контексти».
Панельні дискусії в ході триденної роботи охоплюватимуть такі
основні теми:
– Архівні, бібліотечні, музейні, приватні колекції зображальних джерел
епохи Голодомору.
– Типологія, способи ідентифікації зображальних джерел. Чому важливе
звернення до візуальних матеріалів як до текстів?
– Унікальність і типовість як елементи репрезентативності зображальних
джерел, методичний інструментарій прочитання і розуміння закодованої
в них інформації.
– «Перевернута реальність» як спосіб і практика радянської візуалізації епохи
Голодомору: пропагандистські образи і засоби «стирання» пам’яті.
– Візуальні свідоцтва як різновид політично мотивованих прикладів.
– Способи представлення, освітній і виховний потенціал візуальних «текстів»
з історії Голодомору у навчальних виданнях.
Заявки для участі в симпозіумі (тема і основні ідеї виступу обсягом
приблизно 300 слів, а також резюме) просимо надсилати на електронну
адресу: visual.sources.holodomor.symposium@gmail.com
Кінцевий термін подачі заявок – 5 травня 2018 року.
Організатори

покриватимуть

витрати

на

проїзд,

проживання,

харчування учасників.
Із додатковими запитаннями просимо звертатися за телефоном: +38
097 318 43 39
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Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ»
19 червня 2018 р., м.Умань
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції «Актуальні питання публічного управління
та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи», яка
відбудеться

19

червня

2018 року

в Уманському

національному

університеті садівництва.
До

участі

у

конференції

запрошуються

науковці,

викладачі,

представники органів державної влади й органів місцевого самоврядування,
докторанти, аспіранти, магістри та всі зацікавлені особи.
Напрями роботи конференції:
1.

Теоретико-методологічні

засади

публічного

управління

та адміністрування.
2.

Актуальні

питання

державного

управління

та

місцевого

самоврядування: проблеми та перспективи.
3.

Соціально-економічна та інвестиційна політика

держави

в

умовах

трансформації публічного управління.
4.

Реалізація концепції децентралізації влади в Україні на сучасному етапі
розвитку.

5.

Електронне урядування в умовах розвитку інформаційного суспільства.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Форма участі у конференції – заочна (дистанційна).
Збірник

матеріалів

конференції

буде виданий

в

електронному

вигляді та розміщений у термін до 20.06.2018 р. на сайті кафедри
публічного

управління

та адміністрування

Уманського національного

університету садівництва за адресою:
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http://mo.udau.edu.ua/ua/conferences.html (розділ «Конференції»).
Збірник

матеріалів

отримають

усі

учасники

конференції

на електронну пошту вказану у заявці.
Для

участі

у

конференції

необхідно

до 10 червня

2018

р.

надіслати на електронну адресу оргкомітету publicunus@gmail.com
- заявку (назва файлу 1_Petrov_zayavka);
- текст тез доповіді в електронному варіанті (файл *.doc MS Word) (назва
файлу 1_Petrov_tezy). У назві файлів тез і заявки вказують номер секції та
прізвище першого з авторів за зразком.
Вимоги до оформлення тез доповідей
Обсяг тез – до 3 сторінок формату А4, Times New Roman, 14пт.,
міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1см., усі поля по 2 см. У верхньому
правому куті зазначають прізвище, ім’я, по-батькові автора, нижче –
науковий ступінь, вчене звання, посаду, організацію, місто. Через рядок –
назва доповіді

великими

літерами

жирним шрифтом,

вирівнювання

по центру. Посилання на використані джерела слід подавати у квадратних
дужках. Під текстом наступним рядком подається список використаних
джерел шрифтом 12 пт.
Назва файлу повинна відповідати номеру секції та прізвищу автора
або першого співавтора (наприклад: 1_Petrov_tezy .doc).
Використання ілюстративних матеріалів, формул у тезах доповідей
повинно

бути

мінімальним.

Не дозволяється

розміщувати

у

тексті

складний графічний матеріал і великі таблиці. Некоректно оформлений
графічний матеріал до розгляду не приймається.
Участь у конференції є БЕЗКОШТОВНОЮ.
Учасники
завізовані

підписом

у встановленому
публікуватись

конференції

без

наукового

порядку.

Тези

без додаткового

наукових ступенів
керівника
виступів

редагування.

або

подають

завідувача

на конференції
Відповідальність

тези,

кафедри
будуть
за зміст

наданих для друку матеріалів покладається на авторів.
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Організаційний
відхилити

комітет

тези виступів,

що

з
не

підготовки конференції
відповідають

має

право

тематиці конференції

чи встановленим вимогам щодо оформлення.
Контакти оргкомітету:
Уманський національний університет садівництва
Кафедра публічного управління та адміністрування
Адреса: 20305, м. Умань, вул. Інститутська, 1, корпус №4, каб.193
E-mail: publicunus@gmail.com
Інформацію з приводу конференції Ви можете отримати за телефоном:
+ 38-068-034-06-67 - Мовчанюк Анастасія Валентинівна (координатор
конференції).
Заявка
на участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції
„Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті
реалізації адміністративної реформи”
Прізвище_____________________________
Ім’я__________________________________
По-батькові___________________________
Науковий ступінь______________________
Вчене звання__________________________
Посада_______________________________
Організація (установа)__________________
Адреса для листування, індекс___________
Телефони:
службовий___________________________
мобільний____________________________
E-mail________________________________
Назва доповіді_________________________
Назва напряму (секції)__________________

Зразок оформлення тез
Мовчанюк Анастасія Валентинівна,
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к.е.н., ст. викладач кафедри публічного управління
та адміністрування Уманського національного
університету садівництва, м. Умань
НАЗВА ТЕЗ
Текст [...].
Список використаних джерел
1. […].
2. […].
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Всеукраїнська науково-практична конференція
«ЧЕРНІГІВСЬКІ МЕТОДИЧНІ ЧИТАННЯ З ФІЗИКИ
ТА АСТРОНОМІЇ, 2018»
26-28 червня, м. Чернігів
Пропонується тематика роботи за проблемою «Актуалізація фізичної
освіти в контексті державної програми «Нова українська школа».
До участі в обговоренні проблем визначеної тематики запрошуються
вчителі, пошукувачі, працівники науково-дослідних установ і закладів вищої
освіти та всі, кого хвилює дана проблема.
Для участі в конференції необхідно до 10 травня 2018 року на
адресу Оргкомітету надіслати:
- заявку;
- тези виступу;
- скановану копію квитанції про оплату друку тез (40 грн за сторінку).
У заявці потрібно вказати прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи ,
науковий ступінь/звання, тему виступу, домашню поштову адресу, E-mail,
номер контактного телефону, скановану копію квитанції про оплату друку.
Тези обсягом до 3-х сторінок подаються в електронному форматі
на адресу chmchf@ukr.net за схемою:
 прізвище,
 ініціали,
 місце роботи,
 тема,
 текст (кегль – 14, інтервал-1,5, Times New Roman).
Прізвище автора і тему виступу

потрібно обов'язково продублювати

англійською мовою.
Оплату здійснювати на картку Приватбанку № 5168 7555 3307
1102 (Савченко Віталій Федорович) з обов’язковою вказівкою прізвища
автора. Розмір і порядок сплати оргвнеску буде визначено пізніше, про що
буде повідомлено авторам після 30 травня.
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Контактні телефони організаційного комітету:
067-781-39-92 (Савченко Віталій Федорович);
093-427-63-13 (Мазепа Катерина Сергіївна).
N.B . Університет має можливість на період роботи Конференції надати
безоплатні місця для поселення бажаючих

в студентському гуртожитку.

Планується цікава культурна програма, побажання щодо її змісту оргкомітет
врахує при подальшому плануванні конференції.
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XX Українська конференція з неорганічної хімії
до 100-річчя заснування Національної академії наук України
за участю закордонних учених
17-20 вересня 2018 року, м. Дніпро
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти

участь

у

ХХ Українській

конференції

з неорганічної хімії, яка відбудеться з 17 по 20 вересня 2018 року
у місті Дніпро. На конференції будуть представлені пленарні (до 30 хв.),
усні (до 20 хв.) та стендові доповіді з пріоритетних напрямків та найбільш
актуальних проблем неорганічної хімії та технології.
Напрями роботи конференції:
1. хімія координаційних сполук та біонеорганічна хімія;
2. хімія твердого тіла;
3. фізико-неорганічна та нанохімія;
4. сучасні енергоекологічні технології.
Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.
Тези

доповідей,

включені

до

програми конференції,

будуть

опубліковані у збірнику. Від одного автора приймається не більше
2 доповідей, оргкомітет залишає за собою право не друкувати тези, подані
поза тематикою,

оформлені з

порушенням правил та одержані після

вказаного терміну і без сплати оргвнеску. Організаційний внесок складає
600 грн.
Аспіранти та молоді вчені (до 35 років) сплачують 50% оргвнеску –
300 грн., заочна участь (із наданням електронного збірника тез у вигляді
pdf-файлу) – 150 грн.
Оргвнесок буде використано на підготовку та друкування програми
і збірника тез конференції, оренду приміщень і обладнання, каву-брейк
між

засіданнями, ознайомлення

учасників

конференції

з історичними

та архітектурними пам’ятками міста, поштово-канцелярські витрати та інші
витрати на організацію конференції.
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Ключові дати:
01.02.2018 - 30.04.2018 – реєстрація учасників (здійснюється надсиланням
файлів реєстраційної картки та тез доповідей на адресу організаційного
комітету ucic2018dnipro@gmail.com);
16.04.2018 – друге інформаційне повідомлення;
01.06.2018 – останній термін одержання організаційних внесків;
15.06.2018 – розміщення на сайті програми конференції.
Довідки:
E-mail для надсилання тез доповідей, реєстраційних карт та для
інформаційної підтримки: ucic2018dnipro@gmail.com
Правила оформлення тез доповідей:
Шаблон тез доповідей та реєстраційної картки розміщені на сайті
конференції: http://inorgchem2018.ionc.kiev.ua
Обсяг тез – 1 сторінка формату А4. Приймаються файли тільки
у форматі «Документ WORD 97-2003» з розширенням «doc». Шрифт
Times New Roman, 14 пт (включаючи рисунки), міжрядковий інтервал –
одинарний; усі поля по 2,5 см.
Назва доповіді друкується заголовними напівжирними літерами по
центру

рядка;

нижче

–

прізвища

та

ініціали авторів.

Прізвище

доповідача підкреслюється. У наступному рядку друкується повна назва
організації, місто, де вона розташовується та країна (курсивом), e-mail.
Будь-які

рисунки

та

формули

повинні

бути вставлені лише

із файлів jpg або tiff (не можна ставити рисунки «поверх тексту»), повинні
бути чорно-білими та мати чітке зображення.
Назва

файлу

тез

доповідей

складається

із прізвища

автора-

доповідача латинськими літерами і порядкового номера тез, наприклад:
Petrov1.doc; Petrov2.doc.
Назва файлу заявки (реєстраційної картки): Petrov-РК.doc.
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Файл тез доповідей разом із реєстраційною карткою надсилаються
до 30.04.18 на e-mail оргкомітету: ucic2018dnipro@gmail.com
Зразок оформлення тез доповідей
НАЗВА ДОПОВIДI
Автор А.Б., Автор В.Г.
Повна назва установи, місто, країна
e-mail
чистий рядок
Текст доповіді(з абзацу)
Реєстраційна картка учасника
XX Української конференції з неорганічної хімії
за участю закордонних учених
Прізвище, ім’я, по-батькові
Дата народження
Місце роботи (повна назва установи та підрозділу з вказанням повної адреси
установи)
Науковий ступінь, вчене звання
Контактний телефон
E-mail:
Форма участі у конференції (усна доповідь, стендова доповідь, заочна участь)
Обрана секція
Перелік секцій:
1) хімія координаційних сполук та біонеорганічна хімія;
2) хімія твердого тіла;
3) фізико-неорганічна та нанохімія;
4) сучасні енергоекологічні технології.
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XXV Міжнародна конференція з автоматичного управління
«АВТОМАТИКА – 2018»
18 – 19 вересня 2018, м. Львів
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у ХХV Міжнародній конференції
з автоматичного управління «Автоматика – 2018», яка відбудеться
18-19 вересня у місті Львів.
Напрями роботи конференції
1. Математичні проблеми управління, оптимізації і теорії ігор;
2. Управління та ідентифікація в умовах невизначеності;
3. Керування технічними, технологічними, біотехнічними об’єктами;
4. Керування аерокосмічними, морськими та іншими рухомими об'єктами;
5. Інтелектуальне управління та обробка інформації;
6. Мехатроніка та робототехніка;
7. Інформаційно-вимірювальні технології в автоматиці;
8. Підготовка кадрів з автоматизації та інформаційних технологій;
9. Інтернет речей та новітні технології.
Робочі мови конференції: українска, російська, англійська.
Тези доповідей, що включені у програму конференції, будуть
опубліковані до початку роботи конференції. За рішенням редколегії,
відмічені в секціях доповіді, можуть бути опубліковані як статті у збірниках
наукових

праць

Національного

університету

Львівська

політехніка».

З детальною інформацією про процедуру опублікування статей у збірнику
і про вимоги, що пред'являються до статей, можна ознайомитися на сайті
http://science.lpnu.ua/avtomatika-2018.
Важливі дати:
• до 17 травня 2018 р. – подача заявок та тез доповідей;
• до 31 травня 2018 р. – повідомлення про прийом доповідей;
• до 14 червня 2018 р. – оплата участі у конференції;
• з 30 червня 2018 р. – друге інформаційне повідомлення;
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• 13 вересня 2018 р. – реєстрація;
• 18 - 19 вересня 2018 р. – робота конференції.
Заявку на участь у конференції та тези доповідей надсилати
за адресою: automations018@gmail.com
Розмір оргвнеску за доповідь – 350 грн., 150 грн. – для аспірантів,
студентів та інженерів.
Банківські реквізити: Одержувач: НУ «Львівська політехніка»
код ЄДРПОУ: 02071010,
р/р 31254250101057
Банк: ДКС України
МФО: 820172.
Призначення платежу:
П.І.Б, оргвнесок за участь у конференції «Автоматика-2018»
Скановану копію квитанції про сплату оргвнеску необхідно вислати
на e-mail конференції: automations018@gmail.com. У вартість не входить
проживання та харчування.
Контакти для довідок
e-mail: automations018@gmail.com
web: http://science.lpnu.ua/avtomatika-2018
Адреса оргкомітету конференції:
Національний університет «Львівська політехніка», Україна, м. Львів–79016,
вул. С.Бандери 12, ІКТА, кафедра КСА
тел. +38(032) 258-21-97 (з 9.00-16.00)
e-mail: automations018@gmail.com
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І Міжнародна науково-практична конференція
«СУЧАСНІ ТРЕНДИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН»
20-22 вересня 2018 року
с. Світязь Волинської області, Україна
Напрями роботи конференції:
1. Сучасні теорії міжнародних економічних відносин;
2. Міжнародні інноваційно-інвестиційні процеси, фінансово-кредитні
та валютні відносини;
2. Міжнародна торгівля, міжнародний бізнес, світові та регіональні
ринки;
3. Людський розвиток, міжнародна міграція, екологічні виклики;
4. Економіка європейської інтеграції та єврорегіональне співробітництво;
5. Управління проектами Європейського Союзу.
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
Для участі у конференції необхідно:
- до 01.05.18. надіслати заявку на участь у конференції - зареєструватися
за посиланням https://goo.gl/forms/vSnJP3Pbox9Hztcw2
- до 01.06.18 сплатити організаційний внесок та надіслати матеріали
на електронну адресу uaem.volyn.center@gmail.com
Організаційний внесок складає:
- 350 грн. – для очної участі;
- 200 грн. – для дистанційної участі;
- 30 євро – для іноземних учасників.
Організаційний внесок включає покриття витрат на публікацію тездоповідей та організаційні витрати на проведення конференції.
На вказану учасниками адресу надсилається 1 збірник тез доповідей
(за кожен додатковий екземпляр необхідно додатково сплатити 150 грн).
Реквізити для здійснення оплати:
-

поповнення можливе тільки через термінали самообслуговування,

он-лайн

Приват24

або

у відділеннях

ПриватБанку.

Номер

картки:
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5168742700713948 Скороход Ірина Святославівна. Квитанцію обов’язково
підписувати П.І.Б. автора.
-

для оплати у відділенні будь-якого банку в Україні:

Отримувач: ПАТ КБ Приват Банк
Код ЄДРПОУ банку: 14360570
Код МФО банку: 305299
Рахунок одержувача: 29244825509100
Призначення платежу: поповнення карти № 5168742700713948,
Скороход Ірина Святославівна.
Проїзд, проживання і харчування учасники конференції оплачують
самостійно.
Розсилка збірника проводиться за рахунок коштів автора «Новою
поштою».
Вимоги до оформлення тез:
Обсяг тез доповіді – до 5-ти сторінок формату А4, шрифт Times New
Roman 14 пт, міжрядковий інтервал – 1.15, усі поля по 2 см. Для назв
таблиць використовувати шрифт 12 пт, жирний. Для напису під рисунками
використовувати шрифт - 12 пт, жирний. Формули розташовують по центру,
нумерацію формул здійснюють по правому краю. Формули повинні бути
набрані в редакторі Microsoft Equation 3.0. Літературні джерела (шрифт
12 пт) повинні бути пронумеровані відповідно з порядком звертання до них у
тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних
дужках. Список літератури наводиться наприкінці тез бібліографічним
списком джерел на мові оригіналу відповідно до вимог ДАК України.
Відповідальність за висвітлений матеріал несуть автори.
Контактні телефони організаторів конференції:
з питань приїзду, особистих запрошень на конференцію і т.п. –
Науменко Наталія Сергіївна, моб. 095 4985338;
з питань виступів на пленарному засіданні, публікації тез доповідей:
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Деделюк Катерина Юріївна, моб. 066 6515409.

Зразок оформлення тез:
УДК
Ящук Ірина, к.е.н., доцент
кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

СТРАТЕГІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ
ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Текст, текст, текст….
Список використаних джерел:
1. …
2. …
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Міжнародна наукова конференція
«Географічна наука та освіта: від констатації
до конструктивізму»
28-29 вересня 2018 р., м. Київ
Шановні колеги!
Запрошуємо
конференції

Вас

взяти

«Географічна

участь

наука

у роботі Міжнародної наукової
і

освіта:

від

констатації

до конструктивізму», яка відбудеться 28-29 вересня 2018 р. у м. Києві.
Напрями роботи конференції:
1. Новітні концепти сучасної географії: зміст, сприйняття та впровадження.
2. Геосистеми та їх трансформація під впливом антропогенного чинника.
3. Постіндустріальне суспільство в умовах глобалізації: центри, мережі
та виклики.
4. Картографія та ГІС моделювання в сучасних управлінських рішеннях.
5. Сучасна географічна освіта: виклики та можливості.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Для

участі

у

конференції необхідно до 1 травня 2018 року

на електронну скриньку nas100geography@gmail.com надіслати:
1. заявку;
2. текст доповіді;
3. фотокопію квитанції про cплату оргвнеску.
Організаційний внесок складає:
- 300 грн для учасників, які планують взяти участь у конференції особисто.
- 250 грн для учасників при заочній участі (включає вартість надсилання
збірника матеріалів конференції);
Оплату

за

публікацію

матеріалів

учасникам

з України

переказувати на картку Приват Банку: 5457 0822 4000 9030 (отримувач
переказу – Чемерис С. Л.).
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Закордонним

учасникам

оргвнесок

слід надсилати банківським

переказом через системи Western Union, РrivatMoney (СНД), MoneyGram.
Ім’я отримувача – Hormiz Olha, Ukraine, Kyiv.
Вимоги до оформлення доповідей:
Тексти доповідей обсягом до 3 сторінок (з таблицями і рисунками
включно) мають бути оформлені у редакторі MS Word. Шрифт Times
New Roman, розмір 14, інтервал одинарний, всі поля по 2 см., абзац –
1,25 см, вирівнювання по ширині, без нумерації сторінок. Список джерел
нумерувати відповідно до порядку згадування у тексті, посилання в тексті
позначати в квадратних дужках [1, С. 2]. Ілюстрації (схеми, діаграми,
графіки, карти) подаються в чорно-білому варіанті в окремих файлах
у форматі *аі, *tif, *jpg, *gif, *pdf, *xls.
Збірник матеріалів доповідей планується опублікувати до початку
роботи конференції.
Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не
відповідають тематиці та вимогам конференції, або ті, що надійшли
пізніше вказаного терміну.
Найкращі

доповіді

у

вигляді

статей

будуть рекомендовані

до публікації в «Українському географічному журналі», який входить
до наступних наукометричних баз:

Index

Copernicus, Google

Scholar,
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