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Конкурси
КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ПРОЕКТІВ НА 2020-2021 РОКИ
Конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних проектів для
реалізації у 2020-2021 рр оголошено Міністерством освіти і науки України,
Міністерством освіти, науки і спорту Литовської Республіки та Науководослідною радою Литви. Він триватиме до 3 травня 2019-го.
До участі запрошуються науковці закладів вищої освіти, науководослідних установ та підприємств.
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) 287-82-39ї
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Конференції
YOUNG SCIENTISTS CONFERENCE #YSC 2.0
Українська асоціація Римського клубу спільно з Київським міжнародним
економічним форумом 5 квітня 2019 року проводить Конференцію наукової
молоді #YSC 2.0 «Економічне майбутнє України».
Головні теми:
- Економічна політика і держуправління
- Бізнес і підприємництво
- Особистісний розвиток
Наша мета – допомогти талановитій українській молоді стати
архітекторами власного майбутнього і успіху країни. Консолідувати
інтелект та енергію однодумців навколо ідей збалансованого та соціально
орієнтованого економічного розвитку.
В центрі уваги будуть глобальні тренди і виклики 2019 року, місце
України на економічній мапі світу, економічна стратегія держави та секрети
успішного підприємництва.
Спікери заходу – провідні міжнародні і українські економісти, науковці,
виробники та підприємці, а також народні депутати України. Учасники YSC
2.0, зокрема, почують виступи співпрезидента Римського клубу (2012-2018
рр.) та співавтора ювілейного звіту РК «Come On!» Ернста Ульріха фон
ВАЙЦЗЕКЕРА, засновника «Іншого Канону» та автора перекладеної 20-ма
мовами книги «Як багаті країни забагатіли і чому бідні залишаються бідними»,
що входить до ТОП-50 найвпливовіших економічних книг за останні 100
років, професора Еріка РАЙНЕРТА. А також учасники конференції матимуть
ексклюзивну можливість почути звернення від керівництва Римського клубу
у відео-форматі.
На учасників YSC 2.0 очікує також можливість отримати відповіді на свої
питання під час Q&A-сесії і новий конкурс економічних публікацій від
Української асоціації Римського клубу. Родзинкою вечора стане екскурсія
інноваційним містечком UNIT.City з відвідуванням одного з кращих в світі
навчального ІТ-центру UNIT.Factory.
Участь для студентів та викладачів є безкоштовною, за попередньою
реєстрацією. Відбір учасників відбувається за результатами конкурсу
економічних есе «Три ідеї для швидкого економічного зростання України»..
Зареєструватися на Конференцію та ознайомитися з умовами участі й
більш детальною інформацією можна на сайті www.clubofrome.org.ua.
У разі виникнення запитань, будь ласка, звертайтесь за електронною
адресою office@clubofrome.org.ua або
anna@clubofrome.org.ua або
annaclubofrome@gmail.com
ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
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“ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ
ВЛАДИ”
02-08.05.2019 р., м. Хмельницький
Шановні колеги!
Основні тематичні напрямки конференції:
1.

Конституційно-правові засади організації та здійснення публічної влади:
вітчизняний та зарубіжний досвід.

2.

Проблеми та перспективи реформування територіальної організації
публічної влади в Україні.

3.

Адміністративно-правові засади організації та здійснення публічної
влади.

4.

Фінансово-правові аспекти організації та здійснення публічної влади.

5.

Місце і роль інформаційного права в діяльності органів публічної влади.
Усі учасники конференції безкоштовно забезпечуються

електронними програмою та збірником тез конференції (формат pdf), які
будуть направлені на електронну адресу учасників, вказану у заявках.
За бажанням авторам можуть бути надіслані друковані програма та
збірник конференції «Новою поштою» (оплата за пересилку при отриманні)
за адресою, вказаною в електронній заявці. У цьому випадку для покриття
витрат на виготовлення матеріалів оргкомітетом стягується внесок у розмірі
150 грн.
Для участі в конференції Вам необхідно до 25 квітня 2019 року на
сайті Хмельницького університету управління та права www.univer.km.ua у
розділі Конференції та наукові заходи заповнити електронну реєстраційну
форму, до якої додати тези доповіді та квитанцію про оплату організаційного
внеску (у випадку отримання друкованих програми та збірника конференції).
Веб-сторінка конференції:
http://univer.km.ua/nauka.php?w=konf&konfid=173&type=
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XІІI ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ІНСТИТУТУ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ І ГЕНЕТИКИ НАН
УКРАЇНИ
22-25.05.2019 р., м. Київ
До участі у конференції запрошуються молоді вчені віком до 35 років
Участь у конференції - безкоштовна. Витрати на дорогу та проживання
беруть на себе учасники конференції.
Форма участі: усна чи стендова доповідь, публікація тез.
Наукова програма
Орієнтовні тематики секцій (остаточна кількість та назви секцій
будуть оприлюднені у програмі конференції):
1) молекулярна біологія і біоорганічна хімія;
2) біотехнологія;
3) генетика та епігенетика;
4) загальна біологія;
5) мікробіологія;
6) біоінформатика і системна біологія;
7) молекулярна фізіологія;
8) молекулярна онкологія.
Та додаткова позаконкурсна секція:
9) популяризація науки*
* доповіді у цій секції можуть бути опубліковані окремим виданням за
згодою з нашими партнерами – організаторами Днів Науки. Інформація щодо
цього буде надана пізніше. До участі у цій секції запрошуються молоді вчені,
що мають досвід у організаторській діяльності у сфері популяризації науки.
Доповіді мають містити матеріал щодо подій та заходів, які були організовані
учасниками, а також щодо нових ідей для популяризації науки в Україні.
Мова конференції: тези приймаються англійською мовою, доповідь
можна робити як англійською так і українською.
Веб-сторінка конференції: http://www.imbg.org.ua/uk/
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XV Міжнародна конференція
СТРАТЕГІЯ ЯКОСТІ В ПРОМИСЛОВОСТІ І ОСВІТІ
3 червня - 6 червня 2019 р.
Технічний університет - Варна
Болгарія
Основні напрями роботи конференції
1. Якість в промисловості:
- результати теоретичних і прикладних наукових досліджень, інноваційні
розробки і технології для базових галузей промисловості;
- сучасні технології та обладнання для підприємств металургії,
машинобудування, енергетики та інших галузей;
- перспективні конструкційні матеріали і перспективні технології обробки
матеріалів;
- традиційні та альтернативні джерела енергії для промисловості та побутових
потреб;
- енергозберігаючі технології у промисловості;
- екологія і охорона навколишнього середовища;
- питання стандартизації, оцінки відповідності й акредитації в промисловості;
- технологічні фактори забезпечення конкурентоспроможності на локальних і
глобальних ринках.
2. Якість в освіті:
- міжнародне співробітництво та інтеграція в сфері освіти;
- інноваційні технології в освіті, розвиток наукової та інноваційної діяльності;
- сучасні підходи до модернізації структури і змісту освіти;
- підготовка, перепідготовка та підвищення підвищення кваліфікації кадрів
для промислових підприємств в сучасних умовах, забезпечення доступності та
безперервності освіти;
- підвищення ефективності взаємодії вищих навчальних закладів з
роботодавцями й бізнесом;
- управління якістю освітніх послуг;
- питання стандартизації, оцінки відповідності й акредитації в освіті.
3. Інформаційні технології в промисловості й освіті:
- проблеми підготовки фахівців з інформаційних технологій;
- інформаційні системи в промисловості, інформаційна безпека та захист
інформації;
- автоматизоване управління технологічними процесами та інтегровані
виробничі системи;
- інформатизація й комп’ютеризація навчального процесу, програмно-технічні
комплекси й технології;
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- програмно-технічне забезпечення різних форм навчання, в
дистанційного;
- CAD/CAM/PDM-системи і комп’ютерна графіка в навчальних закладах і в
промисловості;
- технології розробки, експертиза якості програмних продуктів;
- проблеми охорони прав інтелектуальної власності на програмні продукти;
- проблеми оприлюднення результатів наукових досліджень, трансферу
наукових розробок і технологій.
4. Теоретичні й прикладні аспекти розвитку економічної теорії та її
інноваційно-інвестиційний потенціал в сферах техніки, технології,
технічного регулювання і забезпечення якості:
- сучасні проблеми економічної теорії і актуальні проблеми сучасної
економіки;
- проблеми залучення інвестицій в розвиток бізнесу і промисловості;
- антикризові програми в реальному секторі економіки;
- питання фінансового менеджменту і оподаткування;
- економіка праці і управління персоналом;
- прикладні інструменти бережливого управління виробничо-господарською
діяльністю підприємства;
- економіка праці і управління персоналом;
- прикладні інструменти бережливого управління виробничо-господарською
діяльністю підприємства;
- економічні аспекти впровадження систем управління якістю;
- інноваційні аспекти модернізації економіки і конкурентна політика в
сучасних умовах - міжнародний досвід і вітчизняна практика;
- теоретичний базис конкурентоспроможності підприємств.
Мови конференції: українська, болгарська, англійська, російська.
Заявки на участь
Заявку слід направляти представникам Оргкомітету в м. Дніпро електронною
поштою (ncon@ukr.net). Бланк заявки можна завантажити, натиснувши на
банер конференції на головній сторінці сайту НМетАУ: www.nmetau.edu.ua
Важливі дати:
Надання статей (тез доповідей): – до 04 травня 2019 р. /включно/
Термін подання заявки і оплата очної участі – до 12 травня 2019 р.
Подача документів на оформлення візи – до 10 травня 2019 р.
Оплата очної участі – до 15 травня 2019 р.
Робота конференції – 3 червня - 6 червня 2019 р.
* - без урахування термінів прибуття, вибуття, розміщення і
стажування учасників.
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Всеукраїнська науково-практична конференція, що приурочена до Дня
народження Ігоря Ґерети
5 червня 2019 р.
Передбачаються наступні напрямки роботи конференції:
Суспільно-гуманітарний напрям:

Природничо-математичний
напрям:
1. Історичні науки
1. Астрономія та фізика
2. Філологічні науки
2. Математика
3. Філософські науки
3. Хімія та біологія
4. Педагогічні науки
4. Географія та екологія
5. Психологічні науки
5. Медицина та лікарська справа
6. Інформатика та інформаційні
технології
За результатами конференції планується видання збірника тез.
Учасник конференції отримує сертифікат на 6 годин.
Окремо можлива подача статей учасників конференції до фахового
видання з відповідної тематики. Можлива заочна участь у конференції.
Заявку на участь у конференції разом із текстом тез виступу просимо
надсилати до 30 травня 2019 року з позначкою «Конференція» на електронну
адресу (e-mail): m.martyniv@ippo.edu.te.ua
Учасники конференції сплачують організаційний внесок у розмірі
150 грн – заочна форма, 100 грн – очна форма участі
Вартість публікації статей у фаховому виданні з історії – 35 грн за одну
сторінку, з педагогіки – 450 грн (незалежно від обсягу статті).
Оплату
Тернопільського

організаційного
обласного

внеску

комунального

здійснювати
інституту

на

рахунок

післядипломної

педагогічної освіти: розрахунковий рахунок 31557250147804 ГУДКСУ у
Тернопільській області, МФО 838012, ЄДРПОУ 02139788
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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ МАТЕМАТИКІВ
06-08.06.2019 р., 2019 р., м. Київ

Запрошуємо студентів, аспірантів, викладачів та дослідників віком
до 40 років взяти участь у конференції. Учасники конференції матимуть
можливість представити свою роботу, зробивши доповідь (~15 хв.) або
представивши постер.
Напрями роботи конференції:
 Алгебра, теорія чисел і комбінаторика
 Геометрія і топологія
 Диференціальні рівняння і математична фізика
 Теорія ймовірностей і математична статистика
 Теорія функцій і функціональний аналіз
Робочі мови конференції: англійська, українська
Тези: Електронний варіант тез обсягом до однієї сторінки, набраних у
системі LaTeХ, просимо надіслати електронною поштою на адресу
конференції не пізніше 25 квітня 2019 р.
Правила оформлення тез розміщені на сайті конференції.

Робочі мови конференції: англійська та українська.
Для участі в роботі конференції та публікації тез необхідно до 5 травня
2019 року сплатити організаційний внесок:
 250
 30

грн — для учасників з України;

€ — для інших учасників.

Сайт конференції: www.imath.kiev.ua/~young/youngconf2019
Електронна адреса: imath.young@gmail.com
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XV МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
19-21.06.2019 р., м. Київ
До участі запрошуються кандидати наук, докторанти (до 7 років після
захисту дисертації), аспіранти, пошукувачі, магістранти.
Тематика конференції – теорія літератури, історія української
літератури, історія зарубіжних літератур, літературна компаративістика,
літературне джерелознавство і текстологія, літературна критика.
Робочі мови: українська, усі слов’янські, англійська.
Для участі в конференції слід подати:
1. заповнену форму заявки;
2. розширені тези доповіді (обсягом 3500–4000 друкованих знаків із
пробілами).
Матеріали конференції планується опублікувати в інститутському
фаховому виданні. Умова друку статті – апробація доповіді на секційному
засіданні. Оргкомітет залишає за собою право відбору заявок на участь у
конференції.
Під час роботи конференції заплановано презентацію видань Інституту
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, заходи, присвячені майстерності
наукового письма та етиці наукової роботи, а також виїзна екскурсія.
Участь у конференції не передбачає сплату організаційного внеску
Кінцевий термін подачі матеріалів – 15 травня 2019 року.
E-mail: conference4yr@gmail.com (тема листа – «conference»)
Веб-сайт конференції: http://www.ilnan.gov.ua

