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ГРАНТИ
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ГРАНТ НА НАВЧАННЯ В ЕДИНБУРЗЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ:
АСПІРАНТУРА
Единбурзький університет (The University of Edinburgh) виділяє стипендії на
навчання в аспірантурі для іноземних студентів, які поступають на програми
університету в 2014-2015 академічному році. Програма направлена на розвиток
навичок, необхідних для подальшої кар'єри студентів: викладання, взаємодія з
громадськістю, підприємництво або проведення досліджень.
Грант покриває вартість навчання, а також включає грошову суму розміром
140000 фунтів. За умови академічних досягнень тривалість програми становить
3 роки.
Брати участь у програмі можуть іноземні студенти, які планують почати свій
перший рік навчання в аспірантурі в 2014-2015 навчальному році. Вони повинні
мати високі академічні досягнення, дослідницький потенціал та хороше знання
англійської мови (IELTS - 7 мінімум).
Оформлення заявки:
Кандидати повинні зв'язатися з кафедрою, на якій вони збираються навчатися,
і перевірити, чи поширюється грант на обрану спеціальність. Потім вони
повинні подати документи на програму аспірантури в університет.
Успішні кандидати будуть запрошені на інтерв'ю по телефону. Результати
будуть відомі у квітні 2014 року.
Ресурс:
http://theoryandpractice.ru/grants/1310-grant-na-obuchenie-vedinburgskom-universitete-aspirantura
__________________________________________________________________

ВИСТАВКИ
__________________________________________________________
V ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
15-17 квітня 2014 року в Києві, у Виставковому Центрі "КиївЕкспоПлаза",
відбудеться V Ювілейний міжнародний медичний форум.
Це масштабний комплексний захід інноваційної направленості галузі охорони
здоров'я України, який об'єднує потужну науково-практичну програму, школи,
виставки і спеціалізовані експозиції та створює міжнародну платформу для
обміну досвідом та підвищення кваліфікації спеціалістів охорони здоров'я.

Організатори Форуму - Національна академія медичних наук України,
Національна академія наук України, Компанія LMT. За підтримки Комітету
Верховної Ради з питань охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я
України, Державної служби України з лікарських препаратів та за сприяння
медичних асоціацій, громадських організацій, вищих навчальних медичних
закладів України, соціальних фондів.
Форум об'єднує: ІІІ Міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних
досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України".
Тематичні напрями Конгресу:
- Організація і управління охороною здоров'я;
- Лабораторна медицина;
- Медична радіологія;
- Терапія: алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, геріатрія,
дерматовенерологія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, імунологія,
інфекційні хвороби, кардіологія, неврологія, нефрологія, урологія,
офтальмологія, пульмонологія, фізіотерапія, функціональна діагностика
- Сімейна медицина
- Медицина невідкладних станів
- Хірургія та нейрохірургія
- Онкологія
- Ортопедія і травматологія
- Гематологія і трансфузіологія
- Педіатрія, акушерство і гінекологія
- Організація і управління фармацією, аналітично-контрольна фармація,
клінічна фармація
- Епідеміологія, бактеріологія, мікробіологія, вірусологія

MEDZoom - зона майстер-класів і презентацій. Сучасна медична техніка в
практиці, унікальна можливість тестування обладнання, отримання
кваліфікаційних консультацій від професіоналів.
- Українська лабораторна школа
- Школа ультразвукової і функціональної діагностики
- Школа екстренної медичної допомоги
- Міжнародна школа по реабілітаційній терапії
- Українська школа медсестринства

InnovationZone - відкриті презентації інноваційних розробок галузі охорони
здоров'я
MEDICAEXPO - Міжнародна виставка охорони здоров'я
MEDRadiology - конвенціональна рентгенодіагностика, рентгенівська
комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, ультразвукова
діагностика, ядерна медицина, променева терапія, радіаційна безпека
MEDLab - комплексне забезпечення медичних лабораторій
MEDTech - медична техніка і обладнання для амбулаторного і
стаціонарного лікування
MEDSolutions - комплексні рішення для закладів охорони здоров'я:
проектування, інжиніринг, автоматизація, телекомунікаційні та
інформаційні технології в медицині
MEDRehab&Physio - обладнання і технології для фізіотерапії та медичної
реабілітації
MEDСleanTech - чисті приміщення, клінінг, спецодяг і засоби
індивідуального захисту
MEDInnovation - інноваційні розробки і перспективні проекти науководослідних закладів медичного профілю і медичних ВУЗів
MEDDent - обладнання, матеріали і технології в області стоматології
MEDEsthetics - професійне обладнання, матеріали і сучасні технології для
естетичної медицини. Напрямок anti-aging
PHARMAEXPO - Міжнародна фармацевтична виставка. Лікарські
препарати, парафармацевтична продукція, товари медичного призначення,
лікувальна косметика, комплексне оснащення аптек, послуги
фармацевтичного ринку.

Додаткова інформація:
з питань участі у виставках необхідно звертатися:

тел.: +380 (44) 526-93-09, 526-92-97, e-mail: med@lmt.kiev.ua;
з питань участі в Конгресі, MEDZoom, InnovationZone:
тел.: +380 (44) 526-92-89, 361-07-21, e-mail: marketing@lmt.kiev.ua.
Контактна інформація: тел.: +380 (44) 526-93-09, 526-92-97, ел. пошта:
m.goncharenko@lmt.kiev.ua.
Останній день подачі заявки: 15 квітня 2014 року.
Ресурс: www.medforum.in.ua.
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КОНФЕРЕНЦІЇ
___________________________________________________
ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ
МЕДИЦИНИ»
17-18 квітня 2014 року в Харківському національному університеті імені В.Н.
Каразіна відбудеться ХІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих
вчених «Актуальні питання сучасної медицини».
«Актуальні питання сучасної медицини» - це місце зустрічі талановитих
студентів, аспірантів, лікарів-інтернів та ординаторів у одному із найстаріших
університетів Східної Європи. Щорічно Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна збирає молодих вчених медичних ВНЗ та НДІ України,
Росії, Білорусії, Казахстану, Молдови, Таджикистану і інших країн.
Останній день подачі заявок: 1 березня 2014 року.
Програма конференції включає в себе обговорення актуальних питань і
проблемних тематик у медицині за основними напрямами:
внутрішня медицина;
хірургія;
педіатрія;
акушерство і гінекологія;
психіатрія, наркологія, неврологія і медична психологія;
мікробіологія, вірусологія, імунологія та алергологія;
нормальна і патологічна морфологія і фізіологія;
гігієна і соціальна медицина;
профілактична медицина, здоровий спосіб життя.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Форми участі в конференції:
публікація тез і усна доповідь;
публікація тез і стендова доповідь;
тільки публікація тез;
вільний слухач.
Організатор: Студентське наукове товариство медичного
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

факультету

Контактна інформація:
секретар оргкомітету: Назаренко Олег Євгенович, +380 67 2990504, ел. пошта:
elloriot@gmail.com.
Ресурс: http://medscience.univer.kharkov.ua/conference/2014
____________________________________________________________________
ВОСЬМА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ,
АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІЗ МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ»
З 17 по 20 березня 2014 року в Донецьку відбудеться Восьма Всеукраїнська
наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених із міжнародною
участю «Хімічні проблеми сучасності».
Останній день подачі заявки: 10 лютого 2014 року.
На конференції планується розглянути широкий спектр проблем у таких
секціях:
хімія неорганічних сполук;
аналітичні методи в хімії;
кінетика і каталіз;
моделювання в хімії;
хімія органічних сполук;
хімічна технологія;
хімія ВМС і матеріалів;
біологічна хімія;
сучасна хімічна освіта.
Контактна інформація:

83001, м. Донецьк, вул. Шорса, 17а, Донецький національний університет,
хімічний факультет, ел. пошта: info@chemconf.dn.ua.
Тел./факс: (095) 321-98-20, Цяпало Олександр Степанович.
Організаційний внесок становить 100 грн.
Організатори: Донецький національний університет, Інститут фізико-органічної
хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАНУ.
Ресурс: http://chemconf.dn.ua/
____________________________________________________________________
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ
ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОСИН ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА»
6-7 березня 2014 року відбудеться Міжнародна науково-практична інтернетконференція «Екологія та природокористування в системі оптимізації відносин
природи і суспільства».
На конференцію приймаються матеріали: викладачів вищих навчальних
закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів,
слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого
самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших
установ, які мають відношення до тематики конференцій.
Контрольні дати конференцій
Останній термін подання матеріалів – 1 березня 2014 р.
В розрізі тематики конференцій заплановано такі секції:

СЕКЦІЯ 1. Екологія та її значення в системі природокористування
- екологічні аспекти взаємодії природи і суспільства;
- екосистеми та їх місце в організації суспільного виробництва;
- вплив екологічних факторів на життя людини;
- діяльність людини та її вплив на довкілля;
- охорона навколишнього природного середовища в системі забезпечення
якісного життя суспільства.
СЕКЦІЯ 2. Технологічні аспекти процесу взаємодії людини і природи
- екологізація природокористування та її вплив на розвиток суспільного
виробництва;
- екобезпечні технології в різних галузях національного виробництва;

- безвідходні і маловідходні виробництва як перспективні напрями розвитку
сучасного суспільства;
- органічне землеробство в системі оптимізації використання природних умов і
ресурсів;
- інноваційна складова у визначенні перспектив взаємодії природи і
суспільства.
СЕКЦІЯ 3. Економічні проблеми екологічного розвитку
- екологічний менеджмент і маркетинг та їх особливості;
- економічні аспекти природоохоронної діяльності;
- еколого-економічна оцінка природних ресурсів;
- еколого-економічні механізми раціоналізації природокористування;
- облік, аналіз та аудит в системі природоохоронної діяльності.
Для обговорення і дискусій матеріали конференцій будуть розміщені на webсайті www.conftiapv.at.ua.
За результатами роботи конференцій кожному учаснику будуть направлені
збірник тез, програма та сертифікат.
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції.
Контактна інформація
Тернопільська державна с/г дослідна станція ІКСГП НААН
Оргкомітет конференції
вул. Тролейбусна, 12
м. Тернопіль
46027
Контактна особа: Сава Андрій Петрович
Телефони:
+38 067-130-24-61
+38 050-529-01-10
+38 0352-51-31-60
Факс:
+38 0352-43-61-44

E-mail: conftiapv@gmail.com
Web: www.conftiapv.at.ua
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КОНФЕРЕНЦІЯ «ФІЗИКА, ЕЛЕКТРОНІКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА – 2014»
21-26 квітня 2014 року в Сумах, Україна, відбудеться конференція «Фізика,
Електроніка, Електротехніка-2014».
Останній термін подачі заявки: 10 березня 2014 року.
Організатор: Сумський державний університет.
Секції конференції:
1. Фізична електроніка
2. Наноматеріали
3. Електронне приладобудування
4. Матеріалознавство мікро- і наноелектроніки
5. Теоретична і експериментальна фізика
6. Електротехніка
7. Електронні системи, прилади і засоби кодування інформації.
Оргвнесок відсутній.
Матеріали конференції доступні он-лайн.
Останній день подачі заявки: 10 березня 2014 року.
Ел. пошта: lyutyytv@gmail.com.
Ресурс: http://elitconf.sumdu.edu.ua/index.php/electronics/fee14
____________________________________________________________________
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО:
ПРИНЦИПИ, МЕХАНІЗМИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ»

З 13 по 14 березня 2014 року в Києві відбудеться Міжнародна науковопрактична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво:
принципи, механізми, ефективність».
Організатор: Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут».
Останній день подачі заявки: 10 лютого 2014 року.

Мета конференції: обговорення актуальних проблем і шляхів організації
ефективного міжнародного науково-технічного співробітництва.
Тематичні напрями роботи конференції:
Інновації в системі забезпечення сталого розвитку країни та світу
Роль держави у розвитку міжнародного науково-технічного
співробітництва
Національні інноваційні системи: проблеми формування та ефективності
Науково-технічне співробітництво як фактор підвищення
конкурентоспроможності промисловості України
Стан і тенденції розвитку фінансових інструментів міжнародного науковотехнічного співробітництва.
Ресурс: http://pbf.kpi.ua/txt/pbf/addconf/13march.php
____________________________________________________________________
ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ!
Державний вищий навчальний заклад
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
Рада молодих учених університету
Наукове студентське товариство
запрошують Вас взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної
інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і
перспективи розвитку», яка відбудеться 25-26 лютого 2014 р.
Планується робота за секціями:
І. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Систематика та географія вищих рослин
2. Структурна ботаніка та біохімія рослин
3. Мікологія та альгологія
4. Інтродукція рослин

5. Молекулярна біологія
6. Зоологія
7. Фізіологія людини та тварин
8. Біохімія та біофізика
9. Генетика та цитологія
10. Біоінженерія та біоінформатика

ІІ. ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
1. Регіоноведення і регіональна організація
суспільства
2. Спостереження, аналіз та прогноз
метеорологічних умов
3. Гідрологія та водні ресурси
4. Біогеографія, біорізноманітність
5. Картографія та геоінформатика
6. Природокористування та екологічний
моніторинг
7. Техніка та технологія
геологорозвідувальних робіт
8. Ґрунтознавство
9. Економічна географія
ІІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1. Підвищення ролі державного службовця
на сучасному етапі розвитку суспільства
2. Сучасні технології управління
3. Взаємодія різних гілок влади
4. Підготовка державних службовців
ІV. ЕКОЛОГІЯ
1. Стан біосфери та його вплив на здоров’я
людей
2. Екологічні та метеорологічні проблеми
великих міст і промислових зон
3. Радіаційна безпека та соціальноекологічні проблеми
4. Промислова екологія і медицина праці
5. Проблеми екологічного виховання
молоді
6. Екологічний моніторинг
V. ЕКОНОМІКА
1. Банки та банківська система
2. Зовнішньоекономічна діяльність
3. Фінансові відносини
4. Інвестиційна діяльність та фондові
ринки
5. Управління трудовими ресурсами
6. Маркетинг та менеджмент
7. Облік та аудит
8. Математичні методи в економіці
9. Економіка промисловості
10. Економіка підприємства
11. Логістика
12. Економіка АПК
13. Регіональна економіка
14. Економічна теорія
15. Державне регулювання економікою
16. Макроекономіка

VI. ІСТОРІЯ
1. Історія України
2. Загальна історія
3. Історія науки і техніки
4. Етнографія
5. Усна історія
6. Військова історія
7. Історіографія та джерелознавство
8. Археологія
VII. МАТЕМАТИКА
1. Диференціальні та інтегральні рівняння
2. Перспективи систем інформатики
3. Теорія ймовірностей та математична
статистика
4. Прикладна математика
5. Математичне моделювання
VIIІ. МИСТЕЦТВО
1. Музичне мистецтво
2. Образотворче мистецтво
3. Декоративно-прикладне мистецтво
3. Театральне мистецтво
4. Фото- і кіномистецтво
5.Дизайн
6. Хореографія
IX. ПЕДАГОГІКА
1. Дистанційна освіта у вищий школі
2. Проблеми підготовки фахівців
3. Методичні основи виховного процесу
4. Стратегічні напрями реформування
системи освіти
5. Сучасні методи викладання
6. Загальна педагогіка
7. Соціальна педагогіка
8. Історія педагогіки
X. ПОЛІТОЛОГІЯ
1. Політичні технології
2. Проблеми інтеграції України у світове
співтовариство
3. Відносини України з НАТО
4. Відносини України з країнами СНД
5. Геополітика
6. Вибори і виборчі системи
XI. ПРАВО
1. Історія держави та права
2. Адміністративне і фінансове право
3. Охорона авторських прав
4. Трудове право та право соціального
забезпечення
5. Карне право та кримінологія
6. Боротьба з економічними злочинами

7. Екологічне, земельне та аграрне право
8. Конституційне право
9. Цивільне право
10. Господарське право
11. Криміналістика та судова медицина
12. Підприємницьке та банківське право
13. Кримінально-процесуальне право
XII. ПСИХОЛОГІЯ
1. Місце психолога на виробництві
2. Форми роботи психолога-практика
3. Сучасні тенденції в методології
психологічних досліджень
4. Психологія тероризму
5. Психолого-виховні проблеми
становлення особистості в сучасних
умовах
6. Клінічна психологія
7. Загальна психологія
8. Вікова і педагогічна психологія
9. Психологія розвитку
10. Психологія праці
11. Психофізіологія
12. Соціальна психологія
XIII. СОЦІОЛОГІЯ
1. Історія соціологічної думки
2. Суспільство як соціальна система
3. Соціальна структура суспільства
4. Соціальні інститути
5. Соціологічні дослідження
6. Сучасні технології соціального
опитування
XIV. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
1. Комп’ютерна інженерія
2. Обчислювальна техніка та
програмування
3. Програмне забезпечення
4. Інформаційна безпека
XV. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА
ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
1. Розвиток фізкультури і спорту в
сучасних умовах
2. Олімпійський спорт
XVI. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Методика викладання мови та
літератури
2. Риторика і стилістика
3. Теоретичні та методологічні проблеми
дослідження мови

4. Синтаксис: структура, семантика,
функція
5. Методи та прийоми контролю рівня
володіння іноземною мовою
6. Актуальні проблеми перекладу
7. Мова, мовлення, мовна комунікація
8. Українська мова та література
9. Російська мова і література
10. Етно-, соціо- та психолінгвістика
XVII. ФІЛОСОФІЯ
1. Соціальна філософія.
3. Історія філософії.
4. Філософія культури.
5. Філософія релігії.
6. Філософія нау

За результатами конференції буде сформований електронний збірник
матеріалів, що буде розміщений на web-сторінці за адресою:
http://rmuphdpu.webnode.com.ua. (розділ «Наукові конференції»). Скачати
збірник можна буде через тиждень після закінчення роботи конференції за
вищезазначеною адресою.
Робочі мови конференції ‒ українська, російська.
Останній термін надсилання статей ‒ 24 лютого 2014 р. (включно).
Оргкомітет приймає статті об’ємом від 5 до 10 сторінок набраних у
редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файла з розширенням
*.doc. Шрифт ‒ Times New Roman, кегель ‒ 14, міжрядковий інтервал ‒ 1,5,
усі поля сторінки ‒ 20 мм. Роботи з таблицями та графічними рисунками
приймаються лише у тому разі, якщо вони подані у форматі JPEG окремим
файлом.
Наукові статті надсилаються на електронну адресу: rmuphdpu@ukr.net
(тема повідомлення: стаття на конференцію (прізвище автора)).
Для участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику
необхідно сплатити оргвнесок у розмірі 60 грн. (в оргвнесок входить оплата
за розміщення на сайті, верстка збірника, редагування текстів).
Кошти перераховуються на картку Приватбанку 4405 8850 8229 9642
(одержувач ‒ Кикоть Сергій Миколайович).
Увага!
Після
здійснення
проплати
обов’язково
зробіть
підтвердження, зателефонувавши за номером 093 056 94 96 або
надіславши sms-повідомлення за вказаним номером (із зазначенням
прізвища учасника конференції).
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
Перший рядок ‒ назва секції (шрифт ‒ жирний, вирівнювання по
лівому краю).
Другий рядок ‒ ім’я та прізвище автора (шрифт ‒ жирний курсив,
вирівнювання по правому краю).
Третій рядок ‒ назва міста (шрифт ‒ жирний курсив, вирівнювання по
правому краю, вказується в дужках).
Четвертий рядок ‒ назва наукової статті (великими літерами, шрифт ‒
жирний, вирівнювання по центру).
Далі йде текст статті, вирівняний по ширині сторінки з відступом зліва
1,25 см.
Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5,
с. 27], де перше число означає порядковий номер у списку використаних
джерел, друге ‒ номер сторінки.
Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і
повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів
бібліографічного опису.
Після основного тексту подаються відомості про автора, що повинні

містити наступну інформацію: 1) прізвище, ім’я, по батькові автора; 2)
науковий ступінь і вчене звання (за наявності); 3) повна назва вищого
навчального закладу, в якому працює або навчається учасник конференції; 4)
назва факультету і курс навчання; 5) контактний телефон; 6) електронна
адреса. Студентам і аспірантам додатково необхідно надати відомості про
наукового керівника (П.І.П., ступінь, звання).
ЗРАЗОК
ІСТОРІЯ
Микола Степаненко
(Київ)
ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В
УКРАЇНІ
НАПРИКІНЦІ ХХ ‒ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Текст статті
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:

1. Коцур В. П. Україна : історичні події та факти / В. П. Коцур,
А. П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький : Книги–ХХІ, 2005. – 144 с.
2. Левчук К. І. Громадські організації в сучасній Україні (історіографія
проблеми) / К. І. Левчук // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту
ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. –
С. 262–268.
3. Мельников Д. О. Розвиток студентського самоврядування у вищих
навчальних закладах України (80-ті рр. ХХ ст.) / Д. О. Мельников //
Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського.
Сер. Історія. – Вінниця, 2006. – Вип. 10. – С. 172–175.
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Адреса оргкомітету: 08401, Київська обл. м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Сухомлинського, 30, кім. 203.
Координатор інтернет-конференції ‒ Кикоть Сергій Миколайович
(контактні телефони: (097) 625 80 83, (093) 056 94 96).
__________________________________________________________________

ЛУГАНСЬКА ДЕРЖАВНА
АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
І МИСТЕЦТВ

LUHANSK STATE
ACADEMY OF CULTURE
AND ARTS

Красна площа, 7,
м. Луганськ, 91055

Krasnaya Square, 7, Luhansk,
Ukraine, 91055

Тeл.: (0642) 59-02-62
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у VІІ Міжнародних читаннях пам’яті Михайла
Матусовського – Міжнародній науково-практичній конференції

«Гуманітарні науки та освіта у ХХІ ст.»
10 – 11 квітня 2014 р.
Організатор конференції:
Луганська державна академія культури і мистецтв
Місце проведення:
Луганська державна академія культури і мистецтв,
Красна площа, 7, м. Луганськ, Україна
Напрями роботи конференції:
 Історичні науки
 Філософські науки
 Філологічні науки
 Педагогічні науки
 Психологічні науки
 Соціологічні науки
 Політичні науки
 Культурологія
 Регіоналістика
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Умови участі в роботі конференції

Оргкомітет приймає заявки (бланк додається) і тези доповідей обсягом не більше
3 сторінок до 25 березня 2014 року.
Матеріали конференції з позначкою «Читання пам’яті Михайла Матусовського»
необхідно надсилати (на вибір):

на поштову адресу: Луганська державна академія культури і мистецтв,
Красна площа, 7, Луганськ, 91055, Україна (один прим. – з підписами авторів та
доданням диска чи дискети з електронним варіантом тез і заявки);
 на електронну адресу: lgiki_nauka@mail.ru

o

У В А Г А! Прийняття тез до друку має бути підтверджене оргкомітетом
конференції.





Правила оформлення матеріалів
Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір букв) – 12; інтервал – 1;
абзац – 1 см; поля з усіх боків – 2 см; сторінки не нумеруються;
НАЗВА по центру, над назвою праворуч – ініціали, прізвище, під ними – назва міста,
ліворуч – УДК; після назви – текст. Посилання в тексті наводяться у квадратних дужках із
зазначенням порядкового номеру джерела в списку літератури та номеру сторінки: [3,
c. 37 – 38], багатотомні джерела – [5, т. 2, c. 53] (функція «посилання» не
використовується!!!). Після тексту: ЛІТЕРАТУРА (за алфавітом);

 текст набирається без перенесень;
 кожна таблиця має бути додатково виконана окремим файлом у форматі А4;
 вирівнювання тексту за допомогою табуляції та пробілів не припускається.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
УДК 791.43.049.1.067
І. І. Іванов,
м. Київ
НАЗВА ТЕЗ
Текст.
ЛІТЕРАТУРА
1.
2.
3.

Матеріали, що подаються, повинні бути грамотно оформлені (автор несе за це
відповідальність) – як орфографічно, так і пунктуаційно. Зазвичай робота повертається
авторові, якщо редакційна колегія виявляє в ній більше 5 помилок.
За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають
автори.
На одну роботу надсилається 1 (один) примірник збірника тез (CD-диск).
Фінансові умови
60 грн – оргвнесок для учасників конференції (включає витрати на інформаційні та
робочі матеріали конференції);
30 грн – оргвнесок для слухачів.
У разі заочної участі в конференції програма та збірник тез будуть надіслані
учасникам після проведення заходу післяплатою.
Оргвнесок не включає витрати на проїзд та проживання, які кожен з учасників
конференції сплачує окремо. Витрати на відрядження сплачують організації та установи,
що направляють учасників на конференцію.

Копію платіжного доручення про перерахування коштів на рахунок академії просимо
надіслати до 5 квітня 2014 р.
Реквізити для перерахування оргвнеску
Одержувач – Луганська державна академія культури і мистецтв,
р/р 31258201105098 в ГУ ДКСУ в Луганській обл. МФО 804013 код 26204964
(обов’язково вказати прізвище автора).
Призначення платежу – за участь у конференції «Читання пам’яті Михайла
Матусовського».
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Луганська державна академія культури і мистецтв,
Красна площа, 7, м. Луганськ, 91055, Україна.
Контактний телефон: (0642) 59-02-62, факс: (0642) 52-52-76.

www.lgiki.org.ua
Контактні особи:
Цой Ірина Миколаївна,
(0642) 59-02-62;
Соловйова Оксана Сергіївна,
(095) 382-08-05;
Д’якова Тетяна Олексіївна,
(050) 503-02-21
_____________________________________________________________________________

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

