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Конференції
_________________________________________________________
XVII Міжнародна науково-практична конференція
«ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА:
РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ»
27 вересня 2018 р., м. Київ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XVIІ міжнародної науковопрактичної конференції "Побудова інформаційного суспільства: ресурси і
технології", яка відбудеться 27 вересня 2018 р. у м. Києві на базі Українського
інституту науково-технічної експертизи та інформації (вул. Антоновича, 180).
Мета конференції – всебічне обговорення актуальних наукових і
практичних проблем розвитку суспільства в епоху цифровізації.
Напрями роботи конференції:
 Цифрова економіка: становлення та основні виклики для суспільства
 Цифрові технології в освіті та наукових дослідженнях
 Безпека технологій VS технології безпеки
 Держава онлайн
 Цифрові дані та їх збереження
 Великі дані, технології інтернет-аналітики і нові формати бізнесу
 Соціальні мережі у професійному спілкуванні, наукових дослідженнях
та маркетингу
Мови конференції: українська, англійська, російська.
Запрошуються: науковці, керівники і представники ЗВО, галузевих
інститутів, представники бізнес-структур, усі зацікавлені особи.
За результатами конференції планується видання збірника матеріалів,
який матиме ISBN.
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До друку приймаються доповіді або тези доповідей в MS Word (.doc або
.rtf), що не публікувалися раніше обсягом до 6 стор. 14 кегль, 1,5 інтервал.
Доповідь має включати: назву; прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посади,
інформацію про науковий ступінь авторів; назву установи, електронну адресу.
Доповіді ключових спікерів можуть бути опубліковані у науковому
періодичному фаховому виданні з економічних і технічних наук «Наука,
технології, інновації» (http://nti.ukrintei.ua/).
Доповіді приймаються до 18 вересня на електронну адресу:
matusevich@uintei.kiev.ua
Можлива участь з постерною доповіддю.
Форми та умови участі
Очна участь – організаційний внесок – 300 грн, що включає:
безпосередньо участь у заході, розміщення публікації у Збірнику матеріалів
конференції (без надання примірника матеріалів), надання програми
конференції, ідентифікаційного бейджа, сертифіката учасника конференції, а
також організаційні витрати.
* Увага! Вартість участі не включає: вартість Збірника матеріалів конференції,
який можна придбати, вказавши про це у Заявці учасника:
– 150 грн за один друкований примірник збірника;
– 50 грн за один примірник збірника на CD-диску.
Проїзд, проживання та харчування – за рахунок відряджуючої сторони.
Заочна участь – організаційний внесок – 250 грн, що включає: надання
доступу до on-line трансляції, розміщення публікації у Збірнику матеріалів
конференції, надання програми конференції, сертифіката учасника. Вартість
заочної участі сплачується на розрахунковий рахунок Організатора після
подання Заявки.
* Увага! Вартість заочної участі не включає витрати на поштову пересилку
матеріалів конференції.
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Реквізити для оплати:
р/р УкрІНТЕІ31257274197044, МФО 820172 ДКСУ у м. Києві,
ЄДРПОУ 40814998, ІПН 408149926502

Заявка учасника XVIІ міжнародної науково-практичної конференції «Побудова
інформаційного суспільства: ресурси і технології»
Прізвище, ім'я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Посада
Місце роботи
Контактний номер телефону
Е-mаіl
Форма участі :
Очна 300 грн.
необхідне залишити
Заочна (дистанційна) 250 грн.
Додатково замовляю (відзначити)
збірник матеріалів на CD-диску / 50 грн.
збірник матеріалів роздрукований / 150 грн.
Назва доповіді/статті
Чи плануєте Ви виступити з доповіддю
планую виступити із 20-хв. доповіддю
чи взяти участь в обговоренні?
планую виступити із 10-хв. повідомленням
планую взяти участь у якості слухача
Даю згоду на друк матеріалів та
Дата
використання моїх персональних даних Підпис
Заявку на участь у конференції можна подати онлайн або надіславши її на
електронну пошту оргкомітету matusevich@uintei.kiev.ua (Матусевич Вікторія
Володимирівна, тел. (044) 521-00-70 (роб.); 050-351-59-22; 096-155-33-58 (моб.)
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VІІ Міжнародна конференція
«МЕДИЧНА ФІЗИКА – СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ
РОЗВИТКУ. НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
27-28 вересня 2018 р., м. Київ
Тематика конференції:
Секція 1. Навчання та підготовка медичних фізиків
Секція 2. Інноваційні технології в медицині
Секція 3. Радіаційний захист
Секція 4. Біомедична інженерія
Робочі мови конференції – українська, англійська.
Реєстрація учасників та прийом тез доповідей до 14 вересня 2018
року.
Посилання

для

реєстрації

для

участі

у

конференції:

http://vomfi.univ.kiev.ua/medichna-fizika/mf-2015-2017/register/
Проект програми конференції буде розіслано до 21 вересня 2018 року.
Місце

проведення.

Конференція

відбудеться

в

Київському

національному університеті імені Тараса Шевченка, Головний червоний
корпус, вул. Володимирська, 60.
До відома учасників конференції. Можливі форми участі: пленарна
доповідь, усна доповідь, постер. Оргкомітет після розгляду надісланих
матеріалів залишає за собою право вилучити ті, що не відповідають тематиці
конференції або оформлені неналежним чином, змінити форму представлення
доповіді або запропонувати іншу секцію. Всі учасники отримують
міжнародний сертифікат. Найкраща молодіжна доповідь буде нагороджена
спеціальною відзнакою організаційного комітету.
Організаційний внесок.
Включає: програму, збірник тез, міжнародний сертифікат, обід, кавабрейк, роздавальні матеріали, оренду приміщень.
Організаційний внесок для студентів та членів ВОМФІ, сплачений до
21.09.2018 становить 80 грн. Для громадян України (до 18.09.2018) – 120 грн.,
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до 21.09.2018 – 180 грн., при оплаті під час реєстрації у день початку
конференції (за попередньою домовленістю) – 300 грн. Для громадян інших
країн – 40 EURO.
Планується видання збірника тез. Тези будуть надруковані за умови,
що принаймні один з авторів зареєструється до участі в конференції

і

сплатить оргвнесок.
Заплановане

проживання

учасників

в

житловому

комплексі

університету в кімнатах готельного типу без сніданку (1-2 особи в номеріорієнтовна вартість проживання 1 особи від 303,00 грн./доба).
Деталі за тел. +38(044)5213284, або через електронну пошту:
vomfi.info@gmail.com , radbez@gmail.com
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ХХVІ Харківські міжнародні сковородинівські читання
«ТВОРЧІСТЬ Г.С. СКОВОРОДИ ЯК МЕТАТЕКСТ УКРАЇНСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ. Пам’яті Мирослава Поповича»
28-29 вересня 2018 р., м. Харків
Шановні колеги!
Запрошуємо 28-29 вересня 2018 року взяти участь у ХХVІ Харківських
міжнародних сковородинівських читаннях «Творчість Г.С. Сковороди як
метатекст української культури. Пам’яті Мирослава Поповича».
Під час конференції планується розглянути такі питання:
 Сковорода: філософ, поет, мораліст, пророк? Проблеми осмислення
спадщини великого українця
 Українська культура, погляд крізь сторіччя: Сковорода і сучасна
українська культурологія
 Філософія тексту: лінгвофілософія, культурна семантика, логіка і
текстологія
 «Бути людиною»: заповіт від Мирослава Поповича.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Для участі в конференції необхідно надіслати до 7 вересня 2018 року
поштою або на електронну адресу skovoroda.m@gmail.com:
1. заявку для участі в конференції (бланк заявки додається, назва
файлу – прізвище автора латинськими літерами (Skovoroda.doc));
2. електронну версію доповіді (e-mail/диск; назва файлу – прізвище
автора латинськими літерами (Skovoroda.doc))
Вимоги до оформлення доповідей:
1) обсяг статті – до 12 стор. (0,5 друк. арк. – 20.000 зн.);
2) посилання подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням
порядкового номера та сторінки цитованого джерела, наприклад: [5,
c.12–14];
3) список літератури подається за алфавітним порядком через рядок
після основного тексту;
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4) анотацію (500 зн.), що містить ключові слова (укр., англ. мови).
Посилання на твори Г.Сковороди за академічним виданням 1973 року
або за повною академічною збіркою творів за редакцією проф. Л. Ушкалова.
Увага! Заплановано випуск збірника матеріалів до початку Читань,
просимо звернути увагу на термін подання статті. Оргкомітет залишає за
собою право відбору матеріалів для публікації.
Відкриття конференції відбудеться 28 вересня 2018 року в приміщенні
Національного літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди за адресою:
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3.
Робота секційних засідань відбудеться на базі Харківського національного
університету імені В.Н.Каразіна.
Інформацію про час та місце реєстрації, а також інформацію про час
від’їзду автобусу для учасників читань буде повідомлено в офіційному листізапрошенні.
Додаткову
Сковородинівських

інформацію

можна

читань,

сайті

на

отримати

в

Оргкомітеті

www.skovoroda.in.ua,

e-mail:

skovoroda.m@gmail.com або ж за тел.: [+38 067] 951- 22-94 – Іван Васильович
Карпенко, доктор філософських наук, професор ХНУ імені В.Н.Каразіна та
[+38 099]47-04-818 – Мицай Наталія Іванівна, директор ОКЗ “НЛММ
Г.С.Сковороди”
ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ
у ХХVІ Харківських міжнародних сковородинівських читаннях ТВОРЧІСТЬ
Г.С.СКОВОРОДИ ЯК МЕТАТЕКСТ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. ПАМ’ЯТІ
МИРОСЛАВА ПОПОВИЧА
Реєстрація також можлива через гугл-форму: https://goo.gl/forms/Qm8JaMkJvIuR3UEf2
Прізвище,
ім’я,
по
батькові
Науковий ступінь, учене
звання
Місце роботи
Посада
Тема доповіді
Анотація
Запланована секція

* українською мовою, 500 зн.
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Адреса
Контактні дані:
телефон, е-mail
Форма участі
(очна/заочна)
Потреба в запрошенні
в паперовому вигляді
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VIII Міжнародна науково-практична конференція
«СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
ГЛОБАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА»
28–29 вересня 2018 р., м. Одеса
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIII Міжнародної науковопрактичної конференції на тему «Стратегічні пріоритети соціальноекономічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального
середовища», яка відбудеться 28–29 вересня 2018 року на базі кафедри
економічної теорії та історії економічної думки Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова.
На конференцію приймаються матеріали викладачів ВНЗ, науковців
науково-дослідних установ, аспірантів, магістрантів, представників органів
державного і місцевого самоврядування, підприємств, фінансових установ,
фахівців, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції. До
публікації приймаються наукові матеріали, які раніше не друкувалися.
Для участі у конференції необхідно до 05.09.2018 року надіслати на
електронну

адресу

оргкомітету:

conf@onu.economist.od.ua

тези

та

відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску та
обов’язково заповнити електронну довідку про автора.
Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище авторів
латинськими літерами (Наприклад: Іvanov_Tezy.doc; Іvanov_Oplata.doc).
Від оргкомітету обов’язково має надійти підтвердження про отримання
і прийняття матеріалів до публікації протягом 2-3 днів після відправки
матеріалів.
Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції
одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів.
Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на електронну адресу
оргкомітету.
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На конференції планується обговорення за такими науковими
напрямами:
1. Розвиток фірм в контексті стратегічних змін.
2. Формування

стратегій

розвитку

регіонів

України

в

умовах

євроінтеграції.
3. Стратегічні пріоритети держави в умовах інституційних змін.
4. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
5. Фінансова система України: інституціоналізація розвитку в умовах
глобалізації.
6. Міжнародні економічні відносини в умовах інституціоналізації та
глобальної конвергенції.
7. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі: особиста або дистанційна.
Організаційний внесок:
 Вартість участі (незалежно від форми) в конференції – 250 гривень або
20 доларів (учасникам з інших країн). Організаційний внесок включає:
видання матеріалів, пересилку одного екземпляру виданих тез
конференції авторові, розсилку інформаційних листів і запрошень та
організаційні витрати.
 Вартість проживання, харчування та броні учасники сплачують
самостійно. Просимо потурбуватися про квитки на зворотню дорогу.
 Детальний регламент роботи конференції буде оприлюднений до 20
вересня.
 Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції
та сертифікатом учасника до початку її роботи.
Структура та вимоги до оформлення тез:
Обсяг тез: 3-5 сторінок (включно); Текстовий редактор: Microsoft
Word; Параметри сторінки – А4; Поля зверху, знизу, справа, зліва – 2 см;
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Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14 пт; Міжрядковий інтервал –
полуторний; Абзацний відступ – 1,25 см.
Пропонуємо опублікувати наукову статтю у фаховому виданні «Вісник
Одеського

національного

економічного

університету.

Економіка».

Ознайомитись з вимогами щодо оформлення та опублікуванням статей можна
на сайті: www.visnyk-onu.od.ua
Контактна інформація
Україна, м. Одеса, Французький бульвар 24/26,
ОНУ імені І.І. Мечникова, кафедра економічної теорії
та історії економічної думки, 2-ий поверх, аудиторія 4н
Телефон для довідок: +38 (095) 314-96-13
Електронна адреса: conf@onu.economist.od.ua
Зразок оформлення тез доповіді:
Секція: Розвиток фірм в контексті стратегічних змін.
Колоколіч О.Т.
аспірант кафедри менеджменту
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
м. Одеса, Україна
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИНКІВ ПАРТНЕРСТВА
Текст текст текст…[1, с.11]
Література:
1. Гончарук А. Новий підхід до управління ефективністю у промисловості
України / Гончарук А. // Економіка України. – 2006. – № 11. – С. 36-46.
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ІII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«СУЧАСНИЙ РУХ НАУКИ»
1-2 жовтня 2018 р., м. Дніпро
Шановні колеги!
Запрошуємо до участі у III Міжнародній науково-практичній інтернетконференції

«Сучасний рух

науки», що

присвячена головній

місії

Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» –
прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результата.
Тематика

конференції

охоплює

всі

розділи

Міжнародного

електронного науково-практичного журналу «WayScience», а саме:
- державне управління;
- філософські науки;
- економічні науки;
- історичні науки;
- юридичні науки;
- сільськогосподарські науки;
- географічні науки;
- педагогічні науки;
- психологічні науки;
- соціологічні науки;
- політичні науки;
- інші професійні науки.
Форма участі – дистанційна.
Для публікації тез доповіді необхідно надіслати електронною поштою
до редакції журналу необхідні матеріали:
1. Потрібно направити тези доповіді та авторську довідку до редакції
журналу на електронну адресу wayscience@ukr.net. Назви файлів
повинні відповідати прізвищу автора. Наприклад: Шевченко_тези
доповіді, Шевченко_авторська довідка.
2. За успішного рецензування редакцією журналу направляється відповідь
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з наступною інформацією «Тези доповіді прийняті».
3. Наступним кроком є оплата організаційного внеску та відправка
квитанції про оплату. Наприклад: Шевченко_квитанція.
4. Після проведення конференції відбувається оприлюднення збірника тез
доповідей на сайті http://www.wayscience.com та відправка електронною
поштою авторам. Додатково, кожному автору буде надіслано сертифікат
учасника конференції.
Вимоги до оформлення тез доповідей
Відповідальність за якість та зміст тез несе автор. До друку подаються
матеріали у форматі MS Word 2003, 2007. Тези мають бути підготовлені
українською, російською або англійською мовами (обсягом від 3 до 5 сторінок
тексту, формату А4 через 1,5 інтервал, кеглем 14, шрифтом Times New Roman;
поля з усіх сторін – 20 мм). Детальна інформація щодо оформлення на сайті
http://www.wayscience.com/umovi-publikatsiyi-tez-dopovidi/
Розмір організаційного внеску для участі у конференції складає 100
грн (учасники з України). Для учасників з інших держав вартість участі
складає 30 дол. США.
Контактна інформація:
Координатор заходу: PhD, к.н.держ.упр., Мареніченко Валерій Валентинович
Контактний телефон: +38 (095) 645-91-21
E-mail: wayscience@ukr.net
Веб-сайт журналу: http://www.wayscience.com/
Авторська довідка

Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи або навчання
Посада, вчений ступінь, вчене звання
Відомості про наукового керівника (у разі
відсутності наукового ступеня)
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Контактний телефон і адреса електронної пошти
автора тез доповіді
Коло наукових інтересів
Розділ збірника для публікації тез доповіді
Згода автора на використання опублікованих
матеріалів Міжнародним електронним науковопрактичним
міжнародними

журналом
науковими

«WayScience»,
електронними

бібліотеками, іншими наукометричними базами
даних у відкритому доступі мережі Інтернет
(потрібно зазначити «так»)
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Національна науково-методична конференція
«ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА»
4 - 5 жовтня 2018 р., м. Київ
Напрями роботи конференції:
1. Кількісні методи в економіці.
2. Моделювання та інформаційні технології в аналізі великих даних.
3. Цифрові технології у державному управлінні.
4. Хмарні обчислення та технології блокчейну.
5. Інтернет речей: перспективи розвитку в Україні.
6. Електронна освіта.
7. Ризик та безпека в цифровій економіці.
8. Системи штучного інтелекту в економіці.
9. Розвиток суспільства в контексті цифровізації економіки.
Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.
Умови участі у конференції:
Заявка на участь в конференції заповнюється онлайн на офіційному
сайті: https://sites.google.com/kneu.edu.ua/digital-economy-kneu
Вимоги до оформлення тез розміщено на офіційному сайті конференції.
Тези доповіді, а також копію квитанції про оплату, необхідно надіслати
на електронну адресу digital_economy@kneu.edu.ua до 7 вересня 2018 року.
Організаційний внесок за участь у конференції складає 250 грн.
(передбачає отримання одного друкованого екземпляра збірника тез
доповідей, друкованого сертифіката учасника та часткового покриття
організаційних витрат на проведення конференції).
У випадку дистанційної участі організаційний внесок складає 150 грн.
(передбачає отримання електронного варіанта збірника тез доповідей та
електронного сертифіката учасника).
Вартість додаткового друкованого екземпляра збірника тез доповідей
(незалежно від форми участі) складає 80 грн. (з врахуванням вартості поштової
доставки збірника за вказаною адресою).
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Проїзд, проживання і харчування учасники конференції оплачують
самостійно. У разі потреби може здійснюватися бронювання місць у готелі.
Більш

детальну

інформацію

щодо

реквізитів

для

сплати

організаційного внеску буде надіслано у другому інформаційному листі, а
також розміщено на офіційному сайті конференції.
Увага!!!
1. Оплата оргвнеску здійснюється після підтвердження прийняття тез
доповіді організаційним комітетом конференції.
2. У разі відсутності тез доповіді при надходженні оплати; неякісної
підготовки тез доповіді та відмови від їх доопрацювання організаційний
внесок не повертається.
Контактна інформація:
Модератор: Осипова Ольга Ігорівна.
Тел.: +38 (073) 155 3740
E-mail: digital_economy@kneu.edu.ua
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ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«ВІДНОВЛЕННЯ БІОТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОЕКОСИСТЕМ»
11 жовтня 2018 р., м. Дніпро
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науковопрактичної

конференції

«Відновлення

біотичного

потенціалу

агроекосистем», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року в м. Дніпро.
Конференція зареєстрована в Укр ІНТЕІ № 752 від 06.12.2017 р. та
проводиться за підтримки МОН України, наказ №371 від 16.04.2018.
Напрями роботи конференції:
1. Актуальні питання агроекології і шляхи їх вирішення. Сучасні
меліоративні заходи у відновленні агроекосистем.
2. Моніторинг довкілля та сучасні геоінформаційні системи і технології.
3. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків у
природокористуванні.
4. Раціональне використання

природних

ресурсів, збереження

та

відтворення екосистем і екомережі.
5. Ґрунти як імперативний фактор збереження агробіорізноманіття та
агропромислового виробництва.
6. Екологічна освіта і наука, виховання і культура. Екологічні, економічні
та соціальні проблеми сталого розвитку.
Робочі мови – українська, англійська, російська.
Пропозиції щодо участі в науково-практичній конференції, матеріали
до друку та організаційні внески приймаються до 15 вересня 2018 року.
Вимоги до оформлення тез:
Обсяг – 2–3 повних сторінки відредагованого тексту, інтервал –
одинарний кегль 14. Текстовий редактор Word for Windows, шрифт Times New
Roman Cyr, параметри сторінки: верхнє і нижнє поле – 2,0 см; ліве – 2,5 см;
праве – 1,5 см. У правому верхньому куті тез вказують напрям конференції.
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Відредаговані, вичитані матеріали, реєстраційну картку, копію
квитанції про оплату надсилають електронною поштою на адресу:
agrovikka@gmail.com (Кацевич Вікторія Валеріївна).
Тези доповіді мають містити: УДК, назву доповіді, ініціали та прізвище
автора(ів), науковий ступінь (посада, аспірант, здобувач), назву установи, її
адресу, короткий вступ, об’єкти і методи, результати досліджень та їх аналіз,
невелике узагальнення. Підрозділи не виділяти. В окремому файлі надають:
відомості про авторів, форма зв’язку – адреса, телефон.
Тези студентів приймаються у співавторстві з науковими керівниками.
Адреса та контакти Оргкомітету:
49600, м. Дніпро, вул. С.Єфремова, 25
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Телефон для довідок:
050-932-91-19, 098-672-38-39 Ворошилова Наталія Володимирівна
066-413-69-82, Кацевич Вікторія Валеріївна
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Третя всеукраїнська науково-практична конференція
«ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА МЕТРОЛОГІЯ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ,
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ»
11-12 жовтня 2018 р., м. Луцьк
Шановні колеги!
Метою

конференції

є

обмін

науково-технічною

інформацією,

встановлення ділових та особистих стосунків між вченими України в області
технології машино- та приладобудування, метрологічного забезпечення
виробничих процесів та новітніх інформаційно-вимірювальних технологій,
виявлення нових можливостей, кооперації та об’єднання зусиль у реалізації
спільних проектів.
Основні наукові напрями конференції:
1. Прилади та системи біомедичних технологій.
2. Прогресивні технологічні процеси в машино- та приладобудуванні.
3. Проблеми технологічного менеджменту та сервісного обслуговування
медичної техніки.
4. Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології, стандартизація та
сертифікація.
5. Мікро- та наносистемна техніка.
6. Обладнання

та

інструмент

інтегрованого

автоматизованого

виробництва.
7. Комп’ютерно-інтегровані технології.
Робочі мови конференції – українська, російська та англійська
Для ухвалення рішення про включення представників Вашого
навчального закладу до складу учасників конференції просимо до 15 вересня
2018 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету заявку на участь. Для
своєчасної підготовки матеріалів конференції необхідно до 22 вересня 2018 р.
надіслати на електронну адресу оргкомітету тези доповіді та квитанцію про
сплату організаційного внеску залежно від форми участі в роботі конференції.
Вимоги щодо оформлення тез та розрахунковий рахунок буде подано у
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другому інформаційному повідомленні.
Для відшкодування витрат, пов’язаних з організацією проведення
конференції передбачено організаційний внесок залежно від форми участі в
роботі конференції:
- очна участь + друкований комплект матеріалів конференції – 300 грн.
- очна участь + електронний комплект матеріалів конференції – 170 грн.
- дистанційна участь + друковані матеріали конференції – 170 грн.
- дистанційна участь + електронні матеріали конференції – 110 грн.
Проживання та участь в культурно-пізнавальних заходах сплачуються
окремо при реєстрації учасника безпосередньо на конференції.
Проживання, харчування та проїзд учасників здійснюється за власний
кошт.
За тематикою конференції планується видання та публікація повних
текстів доповідей (статей) у науковому збірнику «Перспективні технології та
прилади», який внесений до переліку фахових видань України.
Адреса оргкомітету
Україна, 43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56, Луцький національний технічний
університет, технологічний факультет, кафедра приладобудування.
Тел.: (0332) 26-49-43.
Моб: 050-665-74-01. (контактна особа: Лапченко Юрій Сергійович).
E–mail: confkptm@gmail.com

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Місце роботи
Посада
Адреса для листування, індекс
Номер телефону
Електронна пошта (e-mail)
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Потреба у бронюванні готелю
(так або ні)
Співавтори (не більше п’яти):
1.
2.
3.
Назва доповіді
Форма участі в роботі
конференції
Дата заповнення:
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ХХХІІ щорічна наукова франківська конференція
«ВСЕ, ЧИМ МОЖЕ ВГОРУ ДУХ ПІДНЯТЬСЯ…»:
Теоретичні та практичні аспекти актуалізації Франкової спадщини
19 жовтня 2018 р., м. Львів
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у ХХХІІ щорічній науковій франківській
конференції «Все чим може вгору дух підняться: Теоретичні та практичні
аспекти актуалізації Франкової спадщини», яка проводитиметься 19 жовтня
2018 року у Львові.
Напрями роботи конференції:
 Інтерпретація Франкового художнього тексту;
 Проблеми теорії та історії літератури в науковому доробку Івана Франка;
 Фольклористичні концепції Івана Франка;
 Іван Франко та проблеми мовознавства;
 Іван Франко в міжкультурному діалозі. Світова франкіана;
 Публіцистика Івана Франка;
 Філософські та суспільно-політичні погляди Івана Франка;
 Громадсько-політична діяльність Івана Франка;
 Іван Франко як педагог;
 Іван Франко та проблеми держави, права та економіки.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Зголошення до участі просимо надсилати до 15 вересня 2018 року на
електронну скриньку franko.conference2018@gmail.com
Адреса: інститут франкознавства ЛНУ ім. Івана Франка, ауд. 305, вул.
Університетська, 1, 79000, м.Львів, Україна. +380322394398
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Анкета учасника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Прізвище
Ім’я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи
Посада
Коло
наукових
інтересів (обраний
напрям)
9. Назва доповіді
10. Анкета
для
листування
11. Контактні телефони
12. E-mail
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ХІІІ наукова конференція молодих вчених
«МІКРОБІОЛОГІЯ В СУЧАСНОМУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ»
24 – 25 жовтня 2018 р., м. Чернігів
Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі наукової конференції молодих вчених
"Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві", яка
відбудеться 24 – 25 жовтня 2018 року в Інституті сільськогосподарської
мікробіології та агропромислового виробництва НААН за адресою: м.
Чернігів, вул. Шевченка 97.
Робота конференції буде проводитись за наступними напрямами:
- загальна мікробіологія;
- ґрунтова мікробіологія;
- мікробіологія кормів;
- вірусологія рослин і тварин;
- мікробні препарати в рослинництві та тваринництві;
- захист рослин від хвороб і шкідників;
- біотехнології в сільському господарстві;
- екологія мікроорганізмів.
До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді
вчені, котрі працюють у відповідних галузях.
Робоча мова конференції - українська.
За матеріалами конференції буде видано збірник тез доповідей
учасників. Авторам кращих експериментальних робіт буде надана можливість
опублікувати статтю у тематичному збірнику «Сільськогосподарська
мікробіологія», що є фаховим в галузі сільськогосподарських наук та входить
до наукометричних баз даних Index Copernicus та РИНЦ.
У межах конференції буде проведено конкурc наукових робіт з
присудженням премії ім. М.В. Рево (вірусологія) та О.О. Берестецького
(мікробіологія).
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Вимоги до участі у конференції
Для участі у роботі конференції на адресу оргкомітету необхідно
надіслати заявку (зразок додається) та електронний варіант тез доповіді не
пізніше 10 вересня 2018 року.
Вимоги до оформлення тез доповідей учасників
Тези мають бути побудовані в логічній послідовності, насичені
фактичним матеріалом. Матеріали обсягом не більше 2 сторінок формату А 4,
надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 97 або вище
(шрифт Times New Roman, розмір 12 pt, через 1 міжрядковий інтервал. Поля:
ліве, верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1 см.
Посилання на літературні джерела в тексті слід подати в круглих
дужках (прізвище автора, рік публікації). Назва файлу тез повинна містити
прізвище першого автора, наприклад, kovalenko_tezy.doc. Назва файлу заявки
повинна містити прізвище учасника, наприклад, kovalenko_zayavka.doc.
Перед основним текстом слід вказати УДК, назву тез, ініціали та
прізвище авторів (прізвище доповідача підкреслити), повну назву установи,
поштову адресу, e-mail.
Тези доповідей та заявку просимо надсилати не пізніше 10 вересня
2018 р. за
адресою:

Інститут

сільськогосподарської

мікробіології

та

агропромислового виробництва НААН, вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027,
Л.А. Шевченко та на електронну адресу rmv.isgm@gmail.com
Інформацію про отримання заявки і тез буде підтверджено листом на
Вашу електронну адресу. Детальні вимоги щодо оформлення стендових та
усних доповідей будуть вказані у другому інформаційному листі, який буде
розіслано 25 вересня 2018 року.
Увага! Заявки на участь у конференції та тези доповідей
приймаються до 10 вересня 2018 року!
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Адреса оргкомітету:
Інститут

сільськогосподарської

мікробіології

та

агропромислового

виробництва
НААН, вул. Шевченка 97, м. Чернігів, 14027.
Телефони:
Йовенко Анна Сергіївна:
(096)7027917
Шевченко Любов Анатоліївна
(063)5296984
E-mail: rmv.isgm@gmail.com
Заявка
на участь у ХІ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
"МІКРОБІОЛОГІЯ В СУЧАСНОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ
ВИРОБНИЦТВІ"
24 - 25 жовтня 2018 р.
Прізвище Ім’я По батькові
Установа (повна назва установи, структурного підрозділу)
Посада
Контактний телефон
E-mail
Поштова адреса
Назва доповіді
Автори
Форма участі в роботі конференції ( очна, заочна)
Форма доповіді (усна, стендова)
Секція (напрям роботи)
Технічні засоби необхідні для доповіді
Потреба у готелі
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ХІІ Міжнародна наукова конференція
«ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ, ПОДАТКІВ ТА МИТА»
25-26 жовтня 2018 р., м. Дніпро
Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі ХІІ Міжнародної наукової
конференції “Історія торгівлі, податків та мита”.
До участі у конференції запрошуються співробітники вищих
навчальних закладів, наукових установ та організацій, докторанти, аспіранти,
представники органів державної влади та місцевого самоврядування.
Порядок роботи конференції:
25 жовтня, четвер
 8.30 – 9.50 реєстрація учасників
 10.00 – 12.30 відкриття конференції, виголошення та обговорення
доповідей
 12.30 – 13.30 обідня перерва
 13.30 – 17.00 виголошення та обговорення доповідей
26 жовтня, п’ятниця
 9.00 – 12.30 виголошення та обговорення доповідей
 12.30 – 13.30 обідня перерва
 13.30 – 15.30 виголошення та обговорення доповідей
 15.30 – 16.00 підведення підсумків, закриття конференції
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.
Для участі у конференції необхідно до 14 вересня 2018 р. подати до
оргкомітету: заявку на участь у конференції (додаток 1) та тези обсягом до
3-х сторінок (Microsoft Word. Поля з усіх сторін – 20 мм. Шрифт Times New
Roman 14 з інтервалом 1,5, без посилань).
Заявка і тези направляються на електронну адресу оргкомітету
naukvid@ukr.net. (Тема: Історична конференція) окремими файлами. Назва
файлу заявки – прізвище та ініціал імені учасника і слово “заявка”
латинськими літерами (наприклад: IvanenkoM. Zayavka.doc). Назва файлу тез
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– прізвище та ініціал імені учасника і слово “тези” латинськими літерами
(наприклад: IvanenkoM.Tezy.doc).
Організаційний внесок складає 75 грн. Він використовується на
часткове покриття витрат, пов’язаних з друком матеріалів конференції,
розсилкою інформаційних листів та запрошень, поштові витрати тощо.
Реквізити для сплати оргвнеску:
Університет митної справи та фінансів
р/р 31253258189328, Державна казначейська служба України м. Київ
ОКПО 39568620,
МФО 820172, за участь у конференції, ПІБ
Учасники, які бажають опублікувати статті у науковому збірнику
“Історія торгівлі, податків та мита”, що є фаховим для публікацій результатів
дисертаційних досліджень з історичних наук, можуть подати текст до редакції
під

час

роботи

конференції

або

надіслати

на

електронну

адресу:oleg_dyachok@ua.fm, redactor.umsf@gmail.com
З вимогами для оформлення статей можна ознайомитись на сайті
Університету митної справи та фінансів http://umsf.dp.ua у розділі Наука –
Періодичні видання
Адреса оргкомітету:
49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4, Університет
митної справи та фінансів, оргкомітет конференції.
Реєстрація учасників перед початком конференції відбуватиметься за
адресою: вул. Володимира Вернадського, 2/4, корп. № 1 Університет митної
справи та фінансів.
Інформацію можна отримати на сайті Університету http://umsf.dp.ua, а
також за телефонами:
+38 (056) 756-05-67 – з питань розгляду та друку тез (Дячок Олег
Олександрович)
+38 (056) 756-05-78 – з питань прийняття заявок від учасників, проїзду
до Університету та поселення (Марценюк Олена Олександрівна);
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“Історія торгівлі, податків та мита”
ЗАЯВКА
на участь у ХІІ міжнародній науковій конференції
Прізвище______________________________
Ім’я __________________________________
По батькові ____________________________
Науковий ступінь_______________________
Вчене звання___________________________
Посада ________________________________
Організація (повна назва)________________
Тема доповіді__________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Прошу замовити місце в готелі / гуртожитку
з __________ 2018 р. по ___________2018 р.
Координати для контакту:
Тел..: _________________________________
Факс:_________________________________
e-mail ________________________________
Запрошення на ім‘я керівника організації (у разі потреби) вислати за адресою
(вказати ПІБ керівника та його посаду):
_____________________________________
_____________________________________
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IV Міжнародна наукова конференція
«ПАМ’ЯТКИ ТУСТАНІ В КОНТЕКСТІ ОСВОЄННЯ КАРПАТ У
ДОІСТОРИЧНУ ДОБУ ТА В СЕРЕДНЬОВІЧЧІ; ПРОБЛЕМИ ЇХ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ»
25-26 жовтня 2018 р. (Львів – Урич)
Проблема освоєння Карпатського регіону здавна викликає інтерес
науковців та має значну історіографічну базу. Проте дослідження часто
провадилися відокремлено спеціалістами різних галузей науки. Мета
запропонованої конференції – поставити нові наукові проблеми, привернути
увагу до означеної тематики та сприяти координації зусиль широкого кола
дослідників різних галузей із регіонів України та з-за кордону. Особливу увагу
буде приділено проблемам сучасних методик дослідження і музеєфікації
пам’яток та їх використання для розвитку місцевих громад.
Тематичні напрями конференції:
• історія;
• археологія;
• етнологія;
• використання скель та печер у доісторичну добу та в середньовіччі;
• пам’ятка, туризм і громада: моделі взаємодії;
• віртуальна культурна спадщина для досліджень, презентації та управління.
Регламент роботи конференції:
• Мови конференції: українська, англійська, польська, російська
• Для

подачі

заявки

на

участь

слід

заповнити

он-лайн

форму

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhsquNer8_5Y4wmIE69BEbNh9Crly66Cn2jOPYMMBXPtDmQ/viewform?c=
0&w=1.
• Тези надсилаються на електронну пошту conference@tustan.ua
• Заявка про участь та тези повинні бути надіслані до 15 вересня 2018 року
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До початку роботи конференції планується видати збірник тез.
Матеріали, виголошенні на конференції, будуть опубліковані у 4-му томі
«Фортеця: збірник заповідника «Тустань»».
Проїзд до місця проведення конференції, харчування та проживання
учасників здійснюються за рахунок відряджуючої організації.
Організаційний внесок за участь у роботі конференції (друк
матеріалів конференції, кава- брейки, переїзди за програмою конференції)
складає 300,00 грн.
Організаційний внесок сплачується учасниками при реєстрації або
перераховуються на банківський рахунок (реквізити буде надано після подачі
тез).
За бажанням учасників оргкомітет може забронювати поселення в
готелі поруч із місцем проведення конференції.
Вимоги до написання тез та статті:
Тези та стаття приймаються лише в електронному вигляді (.doc або
.docx) за адресою conference@tustan.ua. Максимальний обсяг тез – до 3
сторінок, статті обсягом до 0,5 д.а. (12 сторінок формату А4, шрифт Times New
Roman, 14-й розмір, міжрядковий інтервал 1,5, поля сторінки 2 см, без
нумерації сторінок). Термін подання повного тексту статі – до 15 грудня
2018 року. Детальний шаблон до написання статті буде надано після подачі
тез.
Програма конференції буде надіслана всім зареєстрованим учасникам.
Контакти:
conference@tustan.ua

34

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ
ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ»
15 листопада 2018 р., м. Київ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі в Всеукраїнській науково-практичній
конференції з міжнародною участю «Актуальні питання загальної та
невідкладної хірургії», присвяченій 100-річчю заснування НМАПО імені
П.Л.Шупика, яка відбудеться 15 листопада 2018 року.
Програмні питання конференції:
 Сучасні

аспекти

діагностики

і

лікування

гострої

кишкової

непрохідності;
 Дискусійні питання діагностичної та лікувальної тактики при
хірургічній інфекції;
 Профілактика і лікування ускладнень в хірургії.
 Актуальні питання хірургії.
З урахуванням цих питань буде сформована програма засідань, яка
буде оголошена на сайті.
Заплановано лекції та доповіді провідних вітчизняних та закордонних
фахівців.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Місце проведення: Конференц-зал Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ, вул. Дорогожицька 9.
Конференція затверджена в реєстрі з’їздів, конгресів, симпозіумів та
науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України на 2018 рік, тому є
основою для офіційного відрядження.
Форми участі в конференції:
1. Усна доповідь і публікація статті (тез)
2. Публікація статті (тез)
3. Стендові доповіді (формат їх представлення буде уточнено)
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Публікація матеріалів
Матеріали конференції будуть надруковані в журналі «Клінічна
хірургія», який входить до переліку видань, у яких можуть публікуватися
основні результати дисертаційних робіт. Статті і тези будуть опубліковані в
окремому номері журналу, присвяченому конференції.
Вимоги до оформлення статей
До друку приймаються статті або тези по тематиці конференції.
Статті необхідно оформлювати відповідно до вимог журналу «Клінічна
хірургія» — hirurgiya.com.ua/index.php/journal/instructions
Оформлення списку літератури має відповідати Ванкувер стилю
(Vancouver style) — hirurgiya.com.ua/index.php/journal/references
Статтю (тези) надсилати в двох примірниках, обсяг її до 10 с., тез 1–3
с. на електронну пошту surgery.nmapo@gmail.com у форматах *.doc, *.rtf.
Тези оформлюють за тими ж правилами, як статтю, однак вони не мають
містити списку літератури.
Статті і тези, оформлені без дотримання наведених правил,
реєструватися не будуть. Не схвалені до друку статті не повертаються. В разі
змін, що виникли після реєстрації роботи, необхідно сповістити редакцію
окремим листом, підписаним усіма авторами.
Порядок відправлення статей:
Електронний варіант статті та відскановані супровідні документи
(направлення

установи)

необхідно

надіслати

за

адресою surgery.nmapo@gmail.com з поміткою «До матеріалів конференції,
місто, прізвище першого автора».
Оригінали статті в двох примірниках, підписаних усіма авторами, та
супровідні документи необхідно надіслати за поштовою адресою: м. Київ,
03680, пр. Космонавта Комарова, 3, кафедра загальної та невідкладної хірургії
НМАПО імені П.Л.Шупика.

36

Вартість публікації: тези – 200 грн, стаття – 100 грн за сторінку
Гроші за публікацію просимо перераховувати за наступними реквізитами:
Одержувач:

Добровольська

Лілія

Вікторівна

ФОП

Банк одержувача: ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300346, Код
2459811544, Рахунок № 26004017567101
Призначення платежу: Оплата за публікацію матеріалів конференції
«Актуальні
Копію

питання

квитанції

загальної

надсилайте

та

електронною

невідкладної
поштою

хірургії»
на

адресу

— surgery.nmapo@gmail.com
Кінцевий термін прийому статей – 30 вересня 2018 р.
РЕЄСТРАЦІЯ
Реєстрація буде проходити на I поверсі НМАПО імені П.Л.Шупика, за
адресою: вул. Дорогожицька 9. з 08:30, 15 листопада. Можлива попередня
реєстрація на сайті mediamed.com.ua/
Контакти:
Електронна пошта: surgery.nmapo@gmail.com
Телефон: 044 497 0372 (кафедра), 063 243 88 27 (професор Біляєва
Ольга Олександрівна);
067 247 58 03 (доцент Мироненко Олександр Іванович);
050 469 62 21 (доцент Мендель Микола Андрійович);
063 360 15 82 (асистент Іванченко Роман Вікторович).
Інформація щодо організації конференції та інші актуальні питання
висвітлюватимуться на сайтах: surgery-nmapo.org.ua та mediamed.com.ua/
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Студентська наукова конференція
«ФЕНОМЕН ЄВРОПИ: ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ»
15-17 листопада 2018 р., м. Львів
Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у студентській науковій конференції
«Феномен Європи: проблеми державотворення», яка відбудеться 15-17
листопада 2018 р. у Науковій бібліотеці Львівського національного
університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Напрямки роботи конференції:
 Археологія;
 Етнологія;
 Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни;
 Історія від Античності до Середньовіччя;
 Нова і Новітня історія Європи;
 Нова та Новітня історія Америки, Азії та Африки (контакти зі Старим
Світом) ;
 Військова історія;
 Гендерна історія;
 Історія культури;
 Історія релігії та церкви;
 Історія науки та освіти;
 Персоналії;
 Міждисциплінарні студії: на стику історії;
 Альтернативна історія: витоки та розвиток;
 Історія Галичини;
Мови конференції: українська, російська, польська, англійська.
Публікація матеріалів конференції у вигляді тез буде здійснена до
початку події. Автори зможуть отримати свій примірник на початку
конференції.
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Організаційний внесок: 250 грн. (покриття витрат на публікацію
матеріалів, забезпечення обідів, кава-брейку та організаційних потреб).
Прийом матеріалів та реєстрація відбуваються до 1 вересня 2018 р.
включно.
Вимоги до тексту:
Матеріали надсилаються авторами разом з реєстраційною формою
шляхом заповнення Google Form;
Тези мають містити наступні елементи: заголовок, ПІБ (повністю),
заклад, де навчається або працює автор, ПІБ, науковий ступінь та посада
наукового керівника;
Текстовий формат – Times New Roman; розмір шрифту – 14,
міжрядковий інтервал – 1, 5, вирівнювання – по ширині;
Кількість символів – до 6000 (з пробілами); заголовок, ПІБ автора та
наукового керівника, назва наукової установи не враховуються;
Формат лапок – « »; формат тире –;
Рекомендується для запобігання розривів між ініціалами й прізвищем,
а також в інших подібних випадках використовувати нерозривний пробіл
Ctrl+Shift+Пробіл;
Список джерел та літератури подається згідно діючих вимог ДАК;
Посилання в тексті вказуються в квадратних дужках: номер джерела та
сторінка(и) (напр.: [1, с. 12–15]. Не допускаються підрядкові посилання;
Допускаються лише загальноприйняті скорочення;
До статті повинні додаватись анотації українською та англійською
мовами (до 500 символів з пробілами) та ключові слова (3 – 5 слів);
Кількість ілюстрацій – до 3-х шт.
Надсилаючи заявку автор статті бере на себе відповідальність за
актуальність поданої інформації, її грамотне оформлення та правильне
оформлення цитованих та згадуваних в роботі праць. Всі публікації будуть
проходити тест на плагіат. У випадку якщо його відсоток буде перевищувати
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85%, заявка буде анульована. Організаційний внесок в такому випадку
повертається в повному обсязі.

FB: https://www.facebook.com/events/660338584317645/
Подати заявку:
https://docs.google.com/forms/d/1aPLh0sh73thTA8g00y3TlROR3SlQ6e8d
RFL7MaIvLj8/edit

40

II Міжнародна конференція – Львів 2018
«СОЦІОЛІНГВІСТИЧНЕ ЗНАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ
КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ: УКРАЇНА І СВІТ»
22–23 листопада 2018 р., м. Львів
Шановні пані й панове, дорогі колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у II Міжнародній конференції – Львів
2018 «Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки:
Україна і світ», яка відбудеться 22–23 листопада 2018 р. у Львівському
національному університеті імені Івана Франка (Львів, вул. Університетська,
1). Цей форум є продовженням щорічних Всеукраїнських соціолінгвістичних
семінарів (2004–2015) та I Міжнародної конференції – Львів 2016
«Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки:
Україна і світ». Наукові зібрання в 2015–2016 рр. проведено за сприяння
Центру інформації і документації НАТО в Україні.
Мета Конференції

2018 року – обговорити широке коло питань,

пов’язаних із роллю мови в сучасних суспільних процесах в Україні та інших
державах,

посприяти обміну досвідом, напрацюванню нових ідей

та

рекомендацій для реалізації Стратегії національної безпеки України.
Теми для обговорення:
 Мова і суспільство: міждисциплінарний аналіз, напрями дослідження в
соціолінгвістиці.
 Взаємодія мова – національна безпека. Теоретичні та прикладні аспекти
аналізу.
 Міждержавна комунікація і гібридні загрози.
 Мова та ідентичність, мова та ідеологія, мова і культура.
 Взаємодія мова – політика як мовна політика і мова політики. Політична
комунікація.
 Мовна ситуація: статус і функції мов, ставлення носіїв, дії влади.
 Лінгвістичний ландшафт як маркер суспільства та влади.
 Мова і освіта, церква, бізнес, охорона здоров’я, армія, сім’я та ін.
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 Міжособистісна комунікація, комунікація між різними соціальними
групами (у матеріалах соціологічних опитувань, дискурсі традиційних
ЗМІ та соціальних медіа, художньому дискурсі та ін.).
 Мова, громадська думка, пропаганда: історія, сьогодення.
 Мова і міграційна політика.
 Теорія і практика викладання дисциплін соціолінгвістики.
 Безпековий вимір гуманітарної освіти та його соціолінгвістичні маркери.
Тези доповідей (не більше 300 слів) просимо надсилати до 20 жовтня
2018 р. на електронну адресу sociolinguistics.lviv@gmail.com Світлані
Володимирівні

Винниченко,

контактний

телефон:

096

279

2681.

Повідомлення про прийняття тез надійде не пізніше 25 жовтня. Тези будуть
опубліковані до початку конференції

в Матеріалах II Міжнародної

конференції – Львів 2018 «Соціолінгвістичне знання як засіб формування
нової культури безпеки: Україна і світ».
Тексти статей просимо надіслати до 30 листопада 2018 р. на
електронну адресу Оргкомітету конференції: sociolinguistics.lviv@gmail.com
Світлані Володимирівні Винниченко. Публікації учасників вийдуть: а) у
черговому випуску збірника «Мова і суспільство» за 2018 і 2019 рр. (збірник з
2015 р. індексований у наукометричній базі Index Copernicus); б) у Віснику
Львівського університету. Серія міжнародні відносини за 2018-2019 рр.
Мови виступів – українська, англійська.
Мови публікацій (тези, статті): українська, англійська.
Інформацію буде доповнено на сайті конференції.
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