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Інформаційний вісник

Конкурси
КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ПРОЕКТІВ НА 2020-2021 РОКИ
Конкурс триватиме до 3 травня 2019-го року.
Проектні пропозиції приймаються за такими пріоритетними
напрямами:

Інформаційні та нові виробничі технології (лазерні, прецизійні,
механотронні, робототехнічні, плазмові, оптоелектронні, сенсорні тощо);

Енергетика та енергоефективність;

Екологія та раціональне природокористування;

Науки про життя, нові технології лікування та профілактики
найпоширеніших хвороб, дослідження у сфері біотехнології, біоінженерії та
генетики;

Нові речовини та матеріали;

Соціальні та гуманітарні науки;

Технології оборонного спрямування.
Докладніша інформація про конкурс розміщена за цим посиланням.
Завантажити форму заявки можна тут.
Заповнити форму з короткою інформацією про проектну пропозицію
необхідно за посиланням: https://goo.gl/forms/lOVbBg8ljXPzPmc43
Телефон для довідок: (044) 287-82-39
КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ПРОЕКТІВ НА 2019-2020 РОКИ
Конкурс спільних українсько-німецьких науково-дослідних
проектів для реалізації у 2019-2020 рр триватиме до 14 березня 2019 року.
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.
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
Контактна особа: Кислий Валерій Миколайович, 0442878276

Семінари, тренінги, симпозіуми
Навчальний тренінг з питань інтелектуальної власності,
трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю
(Iр Marathon)
Шановні колеги!
12 березня 2019 року розпочинається тренінг з питань інтелектуальної
власності, трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю
(ІР Мarathon), який проводиться ДНУ «Український інститут науковотехнічної експертизи та інформації» спільно з ДО «Національний офіс
інтелектуальної власності» за підтримки Міністерства освіти і науки України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Національної
академії наук України.
На навчання запрошуються представники закладів вищої освіти,
наукових інститутів, інститутів післядипломної освіти, науковці, патентні
повірені, аспіранти, студенти та інші представники інноваційної екосистеми
України.
Слухачі оволодіють навичками з таких питань:
- політика у сфері охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій
ЗВО і НУ,
- способи та основні етапи комерціалізації об’єктів права інтелектуальної
власності (далі - ОПІВ),
- основні засади авторського та патентного права в Україні та за кордоном,
- маркетингові, патентні та патентно-кон’юнктурні дослідження об’єктів
права інтелектуальної власності. Технологічний аудит,
- оцінка вартості та облік об’єктів права інтелектуальної власності,
- розробка бізнес-плану з комерціалізації об’єктів права інтелектуальної
власності,
- взаємодія з потенційними інвесторами,
- розпорядження майновими правами інтелектуальної власності у ЗВО та
НУ. Захист прав інтелектуальної власності,
- міжнародні інструменти трансферу технологій,
- національна інноваційна екосистема. Академічне підприємництво.
У процесі навчання передбачається виконання слухачами одного з
проектів:
Проект 1. Провести технологічний аудит певного ОПІВ, здійснити
оцінку ринкової (справедливої) вартості для цього ОПІВ, визначити межі
роялті для угоди з комерціалізації цього ОПІВ.
Проект
2.
Провести
маркетингове,
патентно-кон'юнктурне
дослідження стосовно певного ОПІВ, підготувати бізнес-план з
комерціалізації цього ОПІВ.

В рамках ІР Мarathon, п’ятнадцять найкращих проектів отримають
менторську підтримку та можливість презентувати свої напрацювання на
Всеукраїнському фестивалі інновацій 16 травня 2019 року. Розробники
проектів будуть відзначені організаторами та партнерами ІР Мarathon та
Всеукраїнського фестивалю інновацій.
Курс складається з 108 академічних годин і поєднуватиме очне та
онлайн навчання. Заняття проводитимуться двічі на тиждень - щовівторка та
щосереди. По закінченні навчання, за умови успішної атестації за підсумками
практичних занять та захисту проекту, слухачам буде видано відповідний
сертифікат.
Форми навчання та умови оплати
Форми навчального курсу: очна, заочна (онлайн)
Вартість навчального курсу: 108 академічних годин – 2500 грн
Переглянути програму навчання та подати заявку для участі можна за
посиланням: https://bit.ly/2DWVBt4
Або заповнити заявку і надіслати на email: proshcharuk@ukr.net
ЗАЯВКА
Курси з трансферу технологій і інноваційної діяльності
Прізвище, ім'я та по батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Посада
Назва установи, організації,
фізична особа
Контактний номер телефону
Е-mаіl
Форма участі
- очна
(необхідне залишити)
- заочна
Форма оплати
- на розрахунковий рахунок
(необхідне залишити)
- у касу інституту
Більш докладна інформація щодо участі міститься за посиланням:
http://www.ukrintei.ua/
Контактні особи з організаційних питань:
Ємець Вікторія Василівна, тел. (044)521-00-32, (096)489-80-28, email:
emec@ukrintei.ua Прощарук Сергій Григорович, тел. (044)521-09-71,
(099)273-07-37, (067)747-45-92,
email: proshcharuk@ukr.net
Реквізити для оплати:
р/р УкрІНТЕІ 31257274197044, МФО 820172 ДКСУ у м. Києві,
ЄДРПОУ 40814998, ІПН 408149926502

Чекаємо вас на тренінгах!

Міжнародний науковий симпозіум
"Big Data Analytics: моделювання та інформаційні технології"
20.03.2019 р., м. Київ
ДИСКУСІЙНІ НАПРЯМИ РОБОТИ НАУКОВОГО СИМПОЗІУМУ
 Інтелектуальний аналіз великих даних на основі механізмів машинного
навчання
 Інформаційно-аналітичні системи і технології обробки великих даних
 Програмні засоби аналізу даних
 Моделювання та інформаційні технології в цифровій економіці.
 Кібербезпека – сучасні технології захисту інформації
 Застосування Data Science для вирішення прикладних задач
 Технології Data Mining і Big Data в освіті
Робочі мови: українська, англійська, польська.
Форма участі: очна, заочна.
Для участі в роботі Міжнародного наукового симпозіуму необхідно до 10
березня 2019 року:
1. Заповнити електронну форму реєстрації учасника на сайті Міжнародного
наукового симпозіуму за адресою: rd2019.tilda.ws Рання реєстрація дозволяє
учасникам автоматично отримувати новини та оперативну інформацію щодо
проведення Міжнародного наукового симпозіуму.
2. Надіслати на адресу оргкомітету ekiber@ukr.net тези доповіді та копію
платіжного документу про сплату організаційного внеску.
3. Організаційний внесок для очної участі у Симпозіумі становить 200 грн.,
для заочної участі – 100 грн. За рахунок організаційних внесків фінансуються
витрати, пов’язані з організацією Симпозіуму та публікацією матеріалів
Симпозіуму.
Платіжні реквізити для сплати організаційного внеску:
Київський національний торговельно-економічний університет
Р/р 31252296116398 в ДКСУ у м. Києві
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 01566117
Код платежу 25010100
Призначення платежу: за участь (ПІБ) у Міжнародному науковому
Симпозіумі «Big Data Analytics: моделювання та інформаційні технології»

Науково-практичний семінар
«НОВІТНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В
СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ»
14–15.03.2019 р., м. Луцьк
Тематика семінару:
Сучасні методи навчання української мови у вищій та середній школі з
урахуванням досягнень етнолінгвістики, лінгвокультурології та
соціолінгвістики.
Навчання української мови як іноземної в Україні та за її межами.
Досягнення сучасної лексикографії в галузі навчання української мови.
В оргкомітет до 31 березня 2019 року просимо надіслати електронною
поштою статтю для опублікування у фаховому збірнику «Науковий вісник
СНУ імені Лесі Українки: Мовознавство»
До статті на окремому аркуші необхідно додати інформацію про автора
(українською чи англійською мовами):прізвище, ім’я, по батькові;науковий
ступінь, місце роботи, посада;домашня адреса (або ж адреса для листування),
e-mail, мобільний чи робочий телефон.
Аспіранти та здобувачі подають рецензію (сканований варіант).
Адреса для надсилання кореспонденції: grytsevych.yurii@eenu.edu.ua

Веб-сторінка конференції: https://www.science-community.org/uk/node/201085

V Всеукраїнський форум студентів, аспірантів і молодих учених
25-26.04.2019 р., м. Дніпро
Тематичні напрями форуму:
1. Соціально-гуманітарні науки.
2. Розвиток

людського

потенціалу

та

формування

громадянського

суспільства.
3. Економічні науки.
4. Природничі науки та охорона навколишнього середовища.
5. Математичні науки та нові комп’ютерні технології.
6. Новітні технології, речовини та матеріали.
Для участі у форумі учасник має сплатити організаційний внесок – 180 грн.
Реквізити для сплати організаційного внеску: Г.О. «Спілка випускників
ДНУ», ЄДРПОУ 34498507, р/р 26001237007, в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м.
Київ, МФО 380805. Призначення платежу: безповоротний оргвнесок за участь у
форумі.
Оплата здійснюється після підтвердження прийому матеріалів на ваш E-mail,
але не пізніше 24.03.2019 р.
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ ФОРУМУ
24.03.2019 – кінцевий термін подання заявки та тез доповідей.
07.04.2019 – розсилка персональних запрошень.
25-26.04.2019 – проведення форуму
Робочі мови форуму – українська, англійська.
Адреса для листування: Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара, відділ науково-технічної інформації, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72., 49010.
Контактні телефони: (050) 454-30-93.
E-mail: forum@dnu.dp.ua
Інформаційне повідомлення та форму заявки можна отримати на сайті ДНУ:
www.dnu.dp.ua

XIX Всеукраїнська школа-семінар
та Конкурс молодих вчених
зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини
13 - 14 червня 2019 р.





Школа-семінар дає можливість молодим науковцям отримати досвід
представлення результатів власних досліджень та познайомитись з іншими
актуальними проблемами статистичної фізики у дискусіях за участі провідних
спеціалістів. За матеріалами роботи Школи-семінару видається збірка тез
доповідей.
XIX Всеукраїнська школа-семінар буде приурочена до п'ятдесятиліття
Відділу статистичної теорії конденсованих систем (СТеКС) ІФКС НАНУ —
історично першого відділу Інституту, створеного Ігорем Рафаїловичем
Юхновським у 1969 році як відділ Інституту теоретичної фізики АН УРСР.
У рамках Школи-семінару відбуватиметься Конкурс на здобуття
індивідуальних премій за кращі наукові роботи та виступи.
В програмі:
Запрошені лекції провідних науковців у галузі статистичної фізики та теорії
конденсованої речовини
Доповіді учасників конкурсу
Короткі повідомлення молодих дослідників
До участі в роботі школи-семінару запрошуються молоді науковці
віком до 35 років, студенти, аспіранти.
Список документів, необхідних для участі у роботі Школи-семінару
та/чи Конкурсу молодих вчених можна знайти в Положенні.
Робоча мова семінару – українська.
Реєстрація та подання тез – до 21-го квітня 2019 року.
Веб сторінка семінару: http://www.icmp.lviv.ua/konkurs/

Конференції
ХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
“ПРАВОВЕ ЖИТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ”
22.03.2019 р., м. Луцьк
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь у ХV Міжнародній науковопрактичній конференції молодих учених “ПРАВОВЕ ЖИТТЯ : СУЧАСНИЙ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”, яка відбудеться у м. Луцьку
22 березня 2019 року.
Робота конференції проводитиметься у таких секціях:
 Теорії та історії держави і права; філософії та соціології права.
 Конституційного, адміністративного права та процесу, фінансового
права; міжнародного права, права Європейського Союзу; судових та
правоохоронних органів.
 Цивільного, господарського права та процесу; сімейного права, ITправа.
 Кримінального права та процесу, кримінально-виконавчого права,
криміналістики, кримінології.
 Трудового права та права соціального забезпечення; екологічного,
земельного, аграрного права.
Робочі мови конференції:
⦁ українська, російська, англійська, польська, німецька.
Форма проведення конференції: очна та заочна
Для участі в конференції необхідно до 15 березня 2019 року заповнити та
надіслати реєстраційну форму за посиланням: або надіслати на електронну
адресу оргкомітету ntsa.law@gmail.com одним листом: заявку, відредаговані
тези доповіді, рецензію наукового керівника, відскановану квитанцію про
оплату.
Вказати в темі листа «Заявка + прізвище, ініціали».
Веб-сторінка конференції: http://snuconf.wixsite.com/conf-eenu/blank-z5oex

V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
"Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі"
15.04.19 р., м. Полтава
До участі у конференції запрошуються: молоді вчені, аспіранти,
студенти та магістранти.
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Актуальні питання романо-германської філології та перекладознавства.
2. Сучасні стратегії міжкультурної комунікації в європейському просторі.
3. Своєрідність романо-германської літератури.
4. Інноваційні технології викладання романо-германских мов.
Формат проведення – очна, заочна, дистанційна.
Мови конференції: українська, англійська, німецька, іспанська, французька.
Для участі у конференції необхідно надіслати до оргкомітету тези,
заявку та скановану або сфотографовану копію сплати за публікацію (після
підтвердження тез до друку) до 5 квітня 2019 р. (включно) на електронну
адресу kafedra.rgf.lnu.press@gmail.com
1. тези (2-3 сторінки); (назва файлу має бути українською мовою відповідно
до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другій
частині слово «тези» (наприклад, Іванов М.С._тези);
2. відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату публікації (назва
файлу українською мовою, прізвище та ініціали учасника конференції та
має містити у другій частині слово «квитанція» (наприклад,
Іванов М.С._квитанція) (реквізити для сплати будуть надані після
отримання тез доповіді та перевірки їх на антиплагіат);
3. заявку на участь у конференції (назва файлу має містити у другій частині
слово «заявка» (наприклад, Іванов М.С._заявка).
Вартість публікації у журналі становить (електронний варіант,
сертифікат учасника конференції) – 70 гривень (збір коштів на друк збірника
та його розсилку у бібліотеки, провідні освітні та наукові установи України).
Веб-сторінка конференції: https://www.science-community.org/uk/node/200791

ХІІ Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю
«НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ»
25 квітня 2019 р., м. Умань
Робота конференції планується за такими напрямами:
► Педагогічні науки
► Історичні науки
► Природничі науки
► Сільськогосподарські науки
► Технологічні науки
► Фізико-математичні науки
► Філологічні науки
► Економічні науки
► Соціальна робота
► Психологія
► Мистецтвознавство
► Фізкультура і спорт
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Робоча мова конференції – українська, польська, англійська.
Умови участі у конференції: до 1 квітня 2019 року (включно) необхідно:
1) заповнити заявку на участь у конференції;
2) надіслати на електронну пошту uman.nom@gmail.com тези доповіді
українською, польською або англійською мовою;
3)

сплатити

організаційний

внесок

та

надіслати

відскановану

(сфотографовану) квитанцію. Оплата здійснюється тільки після прийняття тез
доповіді до друку.
Організаційний внесок для участі в конференції становить (200 грн.)
покриває витрати, пов’язані з друком збірника матеріалів конференції. При
сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я,
По батькові учасника конференції.
Матеріали на конференцію подаються за адресою: Відділ науковотехнічного розвитку та європейської інтеграції (каб. 207), вул. Садова, 2,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, або на
електронну адресу: uman.nom@gmail.com
Довідки за телефоном: (04744) 4-02-81
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Всеукраїнська науково-практична конференція
«ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ»
26 квітня 2019 р., м.Маріуполь
Тематичні напрямки роботи конференції:
 історіографія, теоретико-методологічні засади вивчення громадянського
суспільства та націєтворення;
 філософія свободи: онтологічні, політичні, етичні аспекти;
 вільний ринок як природна форма соціальної організації;
 геополітичні чинники розвитку громадянських суспільств та політичних
націй;
 гуманітарний розвиток, гуманітарна політика та громадянське
суспільство в Україні;
 інститути громадянського суспільства в Україні в історичній
ретроспективі;
 релігія та церква в Україні як елементи громадянського суспільства;
 соціокультурні засади становлення політичної нації в Україні;
 історіософія українського націєтворення.
Умови участі в конференції:
Організаційний внесок за заочну участь – 50 грн.
Реквізити для сплати організаційного внеску: платіжна картка Приватбанку
5168 7573 0091 0587 Никифоренко Андрій Ростиславович.
Заявку на участь у конференції, тези виступу та копію квитанції про сплату
оргвнеску необхідно подати до 5 квітня 2019 року на електронну адресу:
conference.kafedra.gum2019@gmail.com
До тексту матеріалів додається заповнена анкета учасника, яка містить
відомості про автора / авторів.
Робочі мови конференції – українська, англійська.
Контакти: e-mail: conference.kafedra.gum2019@gmail.com
Контактні особи:
Луковенко Ілля Геннадійович - тел.: +38(095) 711-07-87
Никифоренко Андрій Ростиславович - тел.: +38(097) 479-13-70
Веб-сторіка конференції: https://www.science-community.org/uk/node/201097
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V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ»
04.04. 2019 р., м. Кам’янець-Подільський
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Історичні науки.
10. Соціальна робота.
2. Політологія.
11. Корекційна освіта.
3. Соціологія.
12. Фізико-математичні науки.
4. Філософія.
13. Природничі науки.
5. Правознавство.
14. Сучасні інформаційні технології.
6. Педагогіка.
15. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини.
7. Психологія.
16. Економічні науки.
8. Філологічні науки.
17. Туризм.
9. Журналістика.
18. Мистецтво.
Форма участі у конференції: очна і заочна
Організаційний внесок: 150 грн., що включає оплату вартості верстки та
підготовки макету збірника матеріалів конференції.
Переказ коштів здійснювати на картку Приватбанку 4149 4978 6625 3653
Юрчишину Юрію Володимировичу (із урахуванням комісії банку).
Для участі у конференції необхідно:
До 28 березня 2019 року подати на e-mail: yuriyyurchyshyn@kpnu.edu.ua:
1) заявку на участь у конференції;
2) матеріали статей (електронний варіант у форматах rtf або doc);
3) відгук-рекомендацію на статтю наукового керівника з його підписом (у
форматі pdf);
4) копію чека про оплату із зазначенням прізвища (сфотографовану або
відскановану) з темою листа «Конференція. Матеріали (прізвище учасника)».
Із запитаннями звертатися до представників Оргкомітету:
Юрій Володимирович Юрчишин
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(097) 990 15 93; e-mail: yuriyyurchyshyn@kpnu.edu.ua;
Білецька Тетяна Вікторівна
(097) 457 55 99; e-mail: bitavi_21@ukr.net
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених
«НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ В МЕДІАГАЛУЗІ»
16.04.2019 р., м. Київ
Мета конференції: визначити українські та міжнародні тенденції і виклики у
медіагалузі.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Для участі у конференції необхідно зареєструватися за посиланням
https://goo.gl/forms/bsva4Wr30yzPIYgW2 до 05 квітня 2019 року. Реєстрація
передбачає завантаження матеріалів конференції та відгуку наукового керівника
(для студентів та аспірантів). Вимоги до матеріалів для підготовки друкованого
збірника

та

презентацію

для

заочної

участі

розміщено

за

посиланням

https://goo.gl/tT1HPj.
Організаційний внесок становить 50 грн і передбачає часткове покриття
витрат на проведення конференції. Реквізити для сплати організаційного внеску Вам
повідомлять після отримання заявки учасника та перевірки надісланих матеріалів.
Контакти оргкомітету:
e-mail: science.knu@gmail.com
телефон: 044 481 44 45
Веб-сторінка конференції http://journ.univ.kiev.ua/nauka1/archives/1480
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ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЛЮДИНА МАЙБУТНЬОГО В
ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВОМУ ВИМІРІ»
25 квітня 2019 р., м. Київ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної
конференції «Людина майбутнього в інформаційно-знаннєвому вимірі», яка
відбудеться 25 квітня 2019 р.
Мета конференції - розкрити значення інформаційно-знаннєвого виміру в процесі
формування людини майбутнього на основі нової парадигми цивілізаційного
розвитку, а також аспектів зміни свідомості у нових умовах соціальноекономічного розвитку.
Спрямованість конференції:


зв’язок життєдіяльності людини з законами природи, розкриття її ролі в

сучасному соціально-економічному розвитку;


формування нових підходів до систем управління, виховання і освіти;



інформаційно-знаннєва основа розвитку інтелектуальної економіки і її вплив

на формування людини майбутнього;


формування нової свідомості сучасної людини.

Місце проведення конференції: МОН України, бульвар Шевченка, 16, кім. 312
Реєстрація учасників: з 9.30 до 10.00.
Відкриття конференції: о 10.00.
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Планується видати Збірник матеріалів конференції
До друку приймаються доповіді в MS Word (.doc або .rtf), що не публікувалися
раніше. Доповідь має включати: назву; прізвище, ім’я, по батькові (повністю),
посади, інформацію про науковий ступінь авторів; назву установи, електронну
адресу.
Доповіді

приймаються

до

18

квітня

на

електронну

адресу:

matusevich@uintei.kiev.ua
Очна участь – організаційний внесок – 250 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 очної участі не включає: вартість Збірника матеріалів конференції,
який можна придбати, вказавши про це у Заявці учасника:
– 150 грн за один роздрукований примірник;
– 50 грн за один електронний варіант Збірника на CD-диску.
Проїзд, проживання та харчування – за рахунок відряджуючої сторони.
Вартість заочної участі – 200 грн, що включає: надання доступу до on-line
трансляції, розміщення публікації у Збірнику матеріалів конференції, надання
програми конференції, збірника матеріалів конференції в електронному вигляді,
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.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:
Р/р УкрІНТЕІ 31257274197044, МФО 820172 ДКСУ у м. Києві,
ЄДРПОУ 40814998, ІПН 408149926502
Для участі у роботі конференції необхідно до 23 квітня 2019 року (включно)
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надіслати в оргкомітет на електронну адресу matusevich@uintei.kiev.ua (тема
«Конференція») заявку учасника за формою що надається або зареєструватися за
посиланням

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-

eJdpRfwl026KUNphRPXoYJ4RrVXTlKYTO-1j-IVDvEzuow/viewform
Контакти оргкомітету:
Матусевич Вікторія Володимирівна
тел. (044) 521-00-70 (роб.), 050 -351-59-22 (моб.)
e-mail: matusevich@uintei.kiev.ua

Заявка учасника ІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Людина майбутнього в інформаційно-знаннєвому вимірі»
Прізвище, ім'я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Посада
Назва навчального закладу, установи,
організації
Контактний номер телефону
Е-mаіl
Форма участі :
ОЧНА
– виступ з доповіддю
необхідне залишити
– участь у обговоренні (без доповіді)
Додатково замовляю (відзначити)
збірник матеріалів на CD-диску / 50 грн.
збірник матеріалів роздрукований / 150 грн.
ЗАОЧНА / 200 грн.
Назва доповіді/статті
Даю згоду на друк матеріалів та Дата
використання моїх персональних
Підпис
даних
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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 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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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

