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Конкурси
Конкурс спільних науково-дослідних українсько-американських
проектів за програмою “Спільні наукові проекти”
Міністерство освіти і науки України разом з Фондом цивільних
досліджень та розвитку США (“CRDF Global”) оголошують конкурс спільних
науково-дослідних українсько-американських проектів за програмою
“Спільні наукові проекти”. Старт прийому заявок від кандидатів почався
сьогодні, 22 грудня 2018 року.
Науково-дослідні проекти реалізовуватимуть у 2019-2020 роках. Вони
мають стосуватися таких галузей:
аграрні науки (хвороби рослин, які загрожують безпеці продовольства або
мають високі економічні наслідки);
 альтернативна енергетика (включно з фотовольтарикою та
біопаливом).
Термін подачі документів - до 28 лютого 2019 року.
Докладна інформація про конкурс – в інформаційному бюлетені.

Конкурс спільних українсько-німецьких науково-дослідних проектів для
реалізації у 2019-2020 рр
Міністерство освіти і науки України та Федеральне Міністерство
освіти та наукових досліджень Федеративної Республіки Німеччина
оголосили конкурс спільних українсько-німецьких науково-дослідних
проектів для реалізації у 2019-2020 рр.
Конкурс триватиме до 14 березня 2019 року.
До участі запрошуються науковці закладів вищої освіти, науково-дослідних
установ та підприємств.
Проектні пропозиції приймаються відповідно до таких пріоритетних
напрямів:
 біотехнології;
 технології ефективного використання ресурсів та енергії, сталі
екологічно чисті технології;
 наукові дослідження в сфері охорони здоров'я та медичні технології;
 інформаційні та комунікаційні технології;
 нові матеріали та технології виробництва.
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Докладніше про конкурс – в інформаційному бюлетені.
Завантажити форму заявки можна тут.
Заповнити форму з короткою інформацією про проектну пропозицію
необхідно за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1l1k5LvXMTbgnqC1WTo01ejck6-KoWOq4rhJES8lZg0/edit

Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД) оголосив
конкурс Ф86 на гранти Президента України для підтримки наукових
досліджень молодих учених у 2020 році
Запити приймаються до 20 лютого 2019 року.
Участь у конкурсі можуть взяти молоді науковці віком до 30 років –
для кандидатів наук, до 33 років – для докторантів, до 35 років – для докторів
наук (на час подання запиту).
Розмір гранту становить від 60 до 90 тис гривень. Кошти можуть надаватися
як на проведення нових наукових досліджень, так і на продовженням
попередніх, зокрема, під які вже отримувалися гранти.
Термін виконання проекту не має бути більше року.
З умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційному сайті
ДФФД за посиланням.
Для подання запиту на участь у конкурсі необхідно:
Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу,
які раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими на
даному ресурсі).
Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф86.
Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю
відповідати електронному запиту.
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Конференції
Національний науковий круглий стіл та ІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Екологічна безпека: сучасні проблеми і
пропозиції»
26.04.2019 р., м. Харків
Основними запланованими напрямками роботи конференції є:
- Екологічно небезпечні об’єкти сучасної України;
- Екологічний моніторинг об’єктів підвищеного техногенного навантаження;
- Створення технічних засобів для підвищення екологічної безпеки населених
пунктів;
- Екологічна безпека зони проведення бойових дій;
- Ліквідація наслідків екологічних катастроф, та інші питання екологічної
безпеки сучасної України.
За результатами конференції буде виданий збірник праць і повідомлення
її учасників (електронна та друкована версія видання із присвоєнням
міжнародного стандартного номера книги ISBN). Отримання друкованого
примірників збірки здійснюється за замовленням учасників. Публікація робіт
учасників конференції безкоштовна.
Прийом доповідей для публікації до 20.03.2019 р.
Контактна інформація оргкомітету:
E-mail (для відправки доповідей та запитань): innovation482@gmail.com
Телефон для довідок: +38 (095) 514-37-59; + 38 (095) 121-48-54; +38 (066)
041-30-80
Поштова адреса:
Україна, 61020, м. Харків, вул. Петра Свинаренка, будинок 20, кв. 52,
Бондаренко І.В.
Детальніше про конференцію:
https://drive.google.com/open?id=1hKE9cT4EfetN-56NLE3BsP1Pyqkixyrg
Електронна версія анкети учасника заходу:
https://goo.gl/forms/mTkrs7BAzpMfnEB52
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IV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МОДЕЛЮВАННІ»
21.03.2019 - 22.03.2019 – м. Миколаїв
Шановні колеги!
Запрошуємо
конференції

до

студентів,

участі

у

аспірантів

Всеукраїнській
і

молодих

науково-практичній

учених "Інформаційні

технології в моделюванні".
Темою конференції є моделювання різноманітних об’єктів, явищ і процесів з
використанням інформаційних технологій.
Основні питання (секції), що пропонуються для обговорення:
1. Геометричне, математичне та комп’ютерне моделювання об’єктів, явищ
і процесів.
2. Інформаційні технології моделювання об’єктів, явищ і процесів.
3. Комп’ютерна та програмна інженерія в сучасних умовах.
4. Підготовка

наукових

та

педагогічних

кадрів

з

інформаційних

технологій.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, німецька,
польська.
Форма участі: очна, заочна
Для участі у конференції необхідно до 1 березня 2019 року вислати на
електронну поштову скриньку конференції:


заповнену заявку;



тези доповіді (об’ємом 1-2 сторінки) підготовлені для безнабірного
друку у матеріалах конференції (остання сторінка повинна бути
заповнена не менше ніж на 80%).

Розширену доповідь у вигляді статті можна опублікувати у науковому
журналі "Геометричне моделювання та інформаційні технології" (ISSN
2524-0978 print, ISSN 2520-2820 online).
Веб-сторінка конференції: http://conf.ce.in.ua/
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Міжнародна науково-практична конференція
«ДУХОВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ»
9 - 10 квітня 2019 р., м. Харків
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Онтологія духовності в контексті усвідомлення національного.
2. Духовні чинники процесу національного державотворення в контексті
глобалізаційних викликів
3. Національна самоідентифікація vs євроатлантична інтеграція України:
духовний аспект
4. Духовність в історичному просторі культури України.
5. Громадянське суспільство і права громадянина в практиці сучасного
державного будівництва.
6. Духовно-моральне виховання молоді як пріоритетне завдання української
освіти.
Для участі у конференції необхідно до 1 березня 2019 року (включно)
подати на e-mail: fotina0810@gmail.com до організаційного комітету заявку
(окремим файлом), текст доповіді (статті) в електронному вигляді та
фотозображення (скан) чеку, що засвідчує сплату організаційного внеску.
Телефон для довідок: 066-629-24-07 (Юрій Валентинович Зайончковський).
Робочі мови конференції – українська, англійська.
Розмір організаційного внеску складає: для науковців та викладачів 100 грн.; студентів (без співавторів-викладачів) - 50 грн.
Обсяг матеріалу доповіді науковців та викладачів – до 3-х сторінок,
студентів – до 2-х.
Можлива публікація праць учасників конференції в фахових журналах:
«Наука. Релігія. Суспільство» ISSN 1728-3671; «Гуманітарний часопис» ISSN
2073-803Х.
Веб-сторінка

конференції:

http://web.kpi.kharkov.ua/ukin/wp-

content/uploads/sites/195/2019/01/Lyst_zaproshennya.pdf
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VIII Всеукраїнська молодіжна наукова конференція
«ІДЕЇ ТА НОВАЦІЇ В СИСТЕМІ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ»
10-12 квітня 2019 р., м. Київ
Мета проведення конференції – створення сприятливих умов для
розвитку та реалізації творчих здібностей молоді, налагодження співпраці
між молодими вченими наукових установ Відділення наук про Землю НАН
України, обміну досвідом і створення творчих зв’язків, залучення наукової
молоді до активної роботи.
Планується обговорити результати досліджень молодих учених і
спеціалістів за такими напрямами:
– загальна та регіональна геологія;
– палеонтологія та стратиграфія;
– геологія родовищ металевих та неметалевих корисних копалин;
– геологія нафти і газу;
– літологія;
– геологія морів та Світового океану;
– гідрогеологія та інженерна геологія;
– екологічна геологія;
– географічні дослідження;
– геоінформаційні технології та дистанційне зондування Землі;
– геохімія, мінералогія, петрологія;
– геофізичні методи прогнозування та моніторингу геологічного середовища;
– регіональна геофізика та сейсмічна небезпека.
Форма доповідей: пленарні, секційні, стендові.
Робочі мови: українська, англійська, російська.
Для участі в конференції потрібно зареєструватися на сайті:
http://gc.igs-nas.org.ua/. Онлайн-реєстрація учасників – обов’язкова.
При оформленні тез доповідей, будь ласка, уважно ознайомтеся з
вимогами на сайті: http://gc.igs-nas.org.ua/.
Матеріали конференції буде надруковано у спеціальному збірнику,
статті з оприлюдненими результатами досліджень – у збірнику наукових
праць Інституту геологічних наук НАН України.
Реєстрація на участь у конференції триває до 15 лютого 2019 року.
Тези доповідей приймаються до 1 березня 2019 року, статті – до 30
березня 2019 року.
Веб-сторінка конференції:
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Annonces/Pages/View.aspx?MessageID=44
88
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І Міжнародна науково-практична конференція
“ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ” (PCSI&ТS)
11-12.04. 2019 р., м Київ
Тематика конференції:
Секція 1. “Науково-технічні та практичні аспекти створення та
використання засобів безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем”.
Секція 2. “Методи, засоби та заходи управління інформаційною
безпекою.
Для участі у конференції необхідно до 11.03.2019 р. подати на
електронну адресу секретаріату оргкомітету наступні матеріали: реєстраційну
форму; тези доповіді; квитанцію про сплату оргвнеску з наданням примірника
тез доповідей. Кошти необхідно перевести на рахунок оргкомітету.
Важливі дати:
11 березня – крайній термін реєстрації та на-дання тез доповідей.
15 березня – крайній термін перерахування організаційного внеску.
11 квітня 2019 року:
– 09:00 – 10:00 – реєстрація учасників конферен-ції (4 поверх);
– 10:00 – 16:00 – пленарне засідання (актова зала);
– 12:30 – 13:30 – перерва на обід;
– 16:30 – дружня вечеря.
12 квітня 2019 року:
– 10:00 – 14:00 продовження роботи Конференції. Секційні засідання
(аудиторії за Планом прове-дення конференції).
– 14:30 – підведення підсумків роботи Конфе-ренції (актова зала).
Веб-сторінка конференції: http://kbzi.knu.ua/1755-2/
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VI Всеукраїнська науково-технічна конференція
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
(СТПВ-2019)»
1619 квітня 2019 р., м. Суми
Робочі секції конференції:
 технології машинобудування;
 обробка матеріалів у машинобудуванні;
 стандартизація та управління якістю у промисловому виробництві;
 технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство;
 опір матеріалів і машинознавство;
 динаміка і міцність, комп’ютерна механіка;
 екологія і охорона навколишнього середовища;
 хімічна технологія та інженерія;
 хімічні науки;
 гідравлічні машини і гідропневмоагрегати;
 енергозбереження енергоємних виробництв (прикладна гідроаеромеханіка);
 енергетичне машинобудування;
 енергозбереження енергоємних виробництв (технічна теплофізика);
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Для участі у роботі конференції необхідно до 18 березня 2019 р.
надіслати тези доповідей секретарям секцій із зазначенням назви секції.
Оргвнесок 100 грн. сплачується до 25 березня 2019 р. з надсиланням сканкопії квитанції заступникові відповідального за проведення конференції на email: kr.berladir@pmtkm.sumdu.edu.ua.
Веб-сторінка конференції:
http://conf.teset.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/stpv_2019_v1.pdf
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ІІІ Всеукраїнська наукова конференція
«АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО
ДИСКУРСУ – 2019»
16 травня 2019 р. – м. Дрогобич
Шановні колеги!
Запрошуємо до участі у ІІІ Всеукраїнській науковій конференції
«Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу – 2019», що
відбудеться 16 травня 2019 року на базі навчально-наукового інституту
іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка.
Передбачені такі напрями роботи конференції:
 лінгвістика;
 літературознавство;
 теорія і практика перекладу;
 педагогічні науки.
Робочі мови конференції: українська, російська, польська, німецька,
англійська, французька.
Форма участі: очна, дистанційна.
Для участі у конференції необхідно до 15 березня подати до
Оргкомітету на електронну адресу romphil@ukr.net.заявку на участь,
електронний варіант доповіді, оформлений згідно із вимогами, та
заскановану квитанцію про оплату організаційного внеску (100 грн.) і
публікації (із розрахунку 35 грн за сторінку друкованого тексту).
Зразок
оформлення
статті
доступний
за
посиланням:
http://molodyvcheny.in.ua/ua/rules/article_example.pdf
Веб-сторінка конференції:
http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/190716-konf.pdf
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2-га Міжнародна наукова конференція
“ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯ – 2”
24-28 червня 2019 р., м. Львів
















Секції:
Комп`ютерне моделювання в хімічній технології та інженерії
Розвиток, енерго- та ресурсозбереження в хімічній та харчовій технологіях
Інноваційні технології в хімічній та харчовій промисловостях
Оптимізація біохімічних процесів та біоінженерія
Зелена хімія
Альтернативні та нетрадиційні джерела енергії
Екологія і сталий розвиток. Охорона навколишнього середовища
Контрольні дати:
Рання реєстрація
Подання ранніх реєстраційних заявок та тез доповідей – 15 березня 2019 року
Повідомлення про прийом або відхилення поданих ранніх тез доповідей – 30
березня 2019 року
Оплата реєстраційного внеску ранньої реєстрації – 15 квітня 2019 року
Загальна реєстрація
Подання реєстраційних заявок та тез доповідей – 15 квітня 2019 року
Повідомлення про прийом або відхилення поданих тез доповідей – 30 квітня
2019 року
Оплата реєстраційного внеску зареєстрованими учасниками – 15 травня 2019
року
Веб-сторінка конференції: http://cte.org.ua/uk/
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Виставки
X Міжнародна виставка
«СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ»
14-16 березня 2019 р., м Київ
X Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» відбудеться 1416 березня 2019 року в Київському Палаці дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи,
13, метро «Арсенальна»). Учасники: заклади вищої, фахової передвищої та
післядипломної освіти, наукові установи, заклади професійної (професійнотехнічної) освіти, навчально-методичні (науково-методичні) центри
(кабінети), заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти,
органи управління освітою (обласні, міські, районні, об’єднаних
територіальних громад), навчальні курси різних напрямів, виробники та
постачальники сучасних засобів навчання, проектів, програм і рішень для
сфери освіти, асоціації, фонди, видавництва.
Організовує та проводить виставку Компанія «Виставковий Світ» за
підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної
академії педагогічних наук України (лист МОН України № 1/9-724 від
27.11.2018, лист НАПН України № 2-7/234 від 02.11.2018).
8 лютого 2019 року завершується реєстрація конкурсних робіт для
участі в незалежному рейтинговому конкурсі та конкурсі з 8-ти тематичних
номінацій виставки. Інформація для участі в конкурсах за
посиланням http://www.vsosvita.com.ua/index.php/uk/konkurs
8 лютого 2019 року завершується подання пропозицій на проведення
конференцій, семінарів, круглих столів, презентацій, майстер-класів,
дискусійних панелей, воркшопів. Лист на проведення заходу для завантаження
за посиланням http://www.vsosvita.com.ua/index.php/uk/to-participants
22 лютого 2019 року завершується прийом заявок на участь у виставці.
Заявка на участь за посиланням http://www.vsosvita.com.ua/index.php/uk/toparticipants
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X Ювілейна Міжнародна виставка обладнання та технологій для
фармацевтичної промисловості PHARMATechExpo
17-19 вересня 2019 р., м. Київ

X Ювілейна Міжнародна виставка обладнання та технологій для
фармацевтичної промисловості PHARMATechExpo – єдина в Україні
виставка, в рамках якої представлений весь процес фармацевтичного
виробництва: від розробки субстанцій та контролю якості сировини,
обладнання для виробництва фармацевтичних препаратів і пакувальних
технологій до транспортування, зберігання лікарських засобів і підбору
персоналу.
Веб-сторінка виставки: http://www.pharmatechexpo.com.ua/o-proekte/#tema

XII Міжнародна виставка LABComplEX. Аналітика. Лабораторія.
Біотехнології. HI-TECH
25-27 вересня 2019 р., м. Київ
Головна подія лабораторної індустрії в Україні, яка охоплює весь спектр
обладнання та технологій, спеціалізованих меблів, витратних матеріалів, а
також комплекс послуг по створенню, оснащенню, модернізації всіх типів і
видів лабораторій різних галузей промисловості, науково-дослідницької
сфери та медицини.
Науково-практична частина виставки:
 LABComplEX Program
Комплекс актуальних науково-практичних і ділових заходів для фахівців
лабораторного ринку
 LABComplEX Innovation
Зона відкритих презентацій новітнього обладнання та приладів, інноваційних
розробок і проектів, які використовуються в лабораторіях
Веб-сторінка виставки: http://labcomplex.com/o-proekte/
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XI Міжнародна спеціалізована виставка
КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЯРМАРОК - 2019
2 - 5 квітня 2019 р.
Головна мета виставки – це демонстрація найкращих досягнень
науки, техніки й технологій, необхідних для інноваційного розвитку
економіки України, а також сприяння встановленню ділових, економічних і
торгових зв’язків між вітчизняними підприємствами та країнами близького та
далекого зарубіжжя. Спеціалізована виставка дозволяє підприємствам, з
одного боку, ознайомитися зі світовими новинками у своїй галузі, з іншого –
надає можливість продемонструвати свої власні розробки, вивірити
економічну доцільність та конкурентоспроможність своєї продукції.
Місце проведення:
Україна, м. Київ, Міжнародний виставковий центр,
Броварський проспект, 15, станція метро «Лівобережна»
Контакти:
тел.: (044) 201-11-58
e-mail: alexk@iec-expo.com.ua, is@iec-expo.com.ua
Веб-сторінка виставки: http://www.iec-expo.com.ua/uk/ktyaua-2019.html

Одинадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» та
Десята міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu»
22-24 жовтня 2019 р.
Інноватика в сучасній освіті» - єдиний професійний форум освітніх,
наукових і науково-технічних інновацій в Україні, на якому широко
представлені інноваційні досягнення галузі освіти. Це ефективний майданчик
для презентації інноваційних освітніх матеріалів і досвіду, обговорення
освітніх проектів, конструктивного спілкування між виробниками сучасних
технологій та їх безпосередніми користувачами, професійне інформаційне
поле для ділових контактів із розвитку науково-технічних досліджень,
академічного обміну школярами, студентами, викладачами, обговорення
аспектів упровадження сучасних технологій, методик безпосередньо в
навчальний процес.
Відбудуться виставкові конкурси для учасників:
Конкурс «Лідер інновацій в освіті» та конкурси з тематичних номінацій.
Веб-сторінка виставки - http://innovosvita.com.ua/index.php/uk

