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КОНФЕРЕНЦІЇ
___________________________________________________
Всеукраїнський конгрес «Актуальні проблеми та перспективи біомедичної
інженерії»
17 квітня 2014 року в Києві, в Міжнародному виставковому центрі
«КиївЕкспоПлаза» відбудеться Всеукраїнський конгрес «Актуальні проблеми
та перспективи біомедичної інженерії».
Взявши участь у Конгресі, Ви зможете презентувати свої розробки у сфері
медичної техніки і матеріалів широкій професійній аудиторії: лікарям,
інженерам, ученим, виробникам та імпортерам медичної техніки.
Мета пленарного засідання: створення єдиного інформаційного простору для
прискорення розробки медичної техніки і матеріалів, їх впровадження у
виробництво і практику охорони здоров'я.
Для формування програми пленарного засідання необхідно надсилати назви
презентацій на адресу maksymenko.vitaliy@gmail.com.
__________________________________________________________________
ІІ Міждисциплінарна конференція «Адаптаційні стратегії живих систем»
12-17 травня 2014 року в Новому Світі, АР Крим, Україна, відбудеться ІІ
Міждисциплінарна конференція «Адаптаційні стратегії живих систем».
Адаптивність живих організмів є однією з фундаментальних властивостей
життя. Ця властивість проявляється на всіх рівнях її організації. Вивчення
цього явища потребує тісної взаємодії спеціалістів із різних галузей знання фізики, хімії, біології, медицини, екології. Тому метою конференції є
об'єднання зусиль вчених різних наукових напрямків для всестороннього
вивчення механізмів адаптаційних стратегій живих систем. У рамках
конференції передбачається організація дискусій, презентацій і круглих
столів.
Основні питання, які розглядаються на конференції:
Молекулярні, клітинні і системні механізми онтогенетичних адаптацій.
Патологія онтогенетичних адаптацій.
Управління адаптаційними процесами з допомогою фізичних і хімічних
факторів.

Медико-біологічні аспекти адаптації людини в соціумі.
Механізми філогенетичних адаптацій.
Адаптаційні стратегії екосистем в умовах глобального потепління.
Адаптація живих систем до умов техносфери.
Астробіологія.
Питання біобезпеки.
Основні дати:
Прийом заявок на участь у роботі конференції та тез - до 1 квітня 2014
року.
Оплата оргвнеску або публікація тез - до 25 квітня 2014 року.
Заїзд учасників конференції - 8-12 травня 2014 року. За домовленістю з
оргкомітетом можливий заїзд у більш ранні терміни.
Реєстрація учасників конференції - із 11 травня 2014 року.
Останній день подачі заявки: 1 квітня 2014 року.
Організатори: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Інститут біоорганічної
хімії та нафтохімії НАН України, Таврійський національний університет ім.
В.І. Вернадського, Українське біофізичне товариство, Українське
фізіологічне товариство.
Контактна інформація:
д.б.н., проф. Мартинюк Віктор Семенович (голова оргкомітету), кафедра
біофізики, Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64,
Київ, 01601, Україна.
Тел.: +38-050-6535592.
Ел. пошта: ubs@science-center.net; mavispublisher@gmail.com.
Ресурс: www.adastra.science-center.net
__________________________________________________________________
V Міжнародна наукова конференція «Відновлення порушених природних
екосистем»
12-15 травня 2014 року в Донецьку відбудеться V Міжнародна наукова
конференція «Відновлення порушених природних екосистем».

Організатори: Донецький ботанічний сад Національної академії наук
України, Рада ботанічних садів і дендропарків України, Батумський
ботанічний сад (Грузія), Ботанічний сад (інститут) Академії наук Молдови,
Департамент екології і природних ресурсів Донецької обласної державної
адміністрації.
Під час роботи конференції будуть розглянуті такі питання:
вивчення, збереження і відновлення біорізноманіття природних
екосистем;
моніторинг урбанізованих екосистем і шляхи оптимізації їх
функціонування;
популяційно-генетичні та фізіолого-біохімічні аспекти стійкості рослин в
умовах техногенного забруднення;
фітоіндикація техногенних забруднень;
фіторекультивація і фітомеліорація порушених земель;
інтродукція рослин у ботанічних садах і дендропарках, їх роль у
збереженні та відновленні біорізноманіття.

Робочі мови конференції: російська, українська, англійська.
Заплановані пленарні, секційні, стендові доповіді.
Останній день подачі заявки: 15 березня 2014 року.
Контактна інформація:
Донецький ботанічний сад НАН України, пр. Ілліча, 110, Донецьк, 83059,
Україна
тел.: (+38062) 294-12-80, факс: (+38062) 294-12-80
ел. пошта: donetsk-sad@mail.ru.
Ресурс: www.dbs.dn.ua
__________________________________________________________________
ХІ Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних
питань хімії
14-18 квітня 2014 року в Харкові відбудеться ХІ Всеукраїнська
конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії.

Організатори конференції: НТК «Інститут монокристалів» НАН України,
хімічний факультет Харківського національного університету ім. В.Н.
Каразіна.
Робота конференції планується в таких секціях:
1. Органічна хімія та хімія природних сполук;
2. Фізична та неорганічна хімія;
3. Аналітична хімія та хімія функціональних матеріалів.
Робочі мови конференції - українська та російська.
Організаційний внесок становить 100 грн. Оплата здійснюється шляхом
перерахування на банківську карту ПриватБанк. Подробиці у особистому
кабінеті.
Усі повідомлення здійснюються лише у формі усних доповідей тривалістю
до 12 хвилин. Відповідь на питання - 3 хвилини.
Збірку тез за матеріалами конференції буде надано учасникам в
електронному вигляді у форматі pdf.
Реєстрація учасників та подання тез відбувається в режимі on-line на сайті
конференції до 15 березня 2014 року.
Тези доповідей мають бути обсягом не більше 1 друкованої сторінки. При
недотриманні вимог щодо обсягу тез Програмний комітет залишає за собою
право скорочувати поданий матеріал без погодження з авторами.
Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному вигляді з усіма
бібліографічними даними.
Авторами та співавторами робіт, що подаються на молодіжну конференцію,
можуть бути лише студенти, аспіранти та молоді науковці віком до 35 років.
Ресурс: http://www.isc.kharkov.com/cys2014/
__________________________________________________________________
XIV Міжнародна науково-технічна конференція «Інженерія поверхні та
реновація виробів»
2-6 червня 2014 року відбудеться XIV Міжнародна науково-технічна
конференція «Інженерія поверхні та реновація виробів».

Тематика конференції:
- Наукові основи інженерії поверхні:
- матеріалознавство
- фізико-хімічна механіка матеріалів
- фізико-хімія контактної взаємодії
- зносо- і корозійна стійкість, міцність поверхневого шару
- функціональні покриття і поверхні
- технологічне управління якістю деталей машин
- питання трибології в машинобудуванні
- Технологія ремонту машин, відновлення та ущільнення деталей
- Метрологічне забезпечення ремонтного виробництва
- Екологія ремонтно-відновних робіт
У рамках конференції проводиться практичний семінар «Зварювання,
наплавлення та інші реновацій ні технології на підприємствах горнометалургійної, машинобудівельної промисловості та на транспорті» з
видачею свідоцтва про підвищення кваліфікації.
Тематика семінару:
- Зварювання при виготовленні та ремонті деталей: обладнання, матеріали,
технології
- Наплавлення при відновленні та ущільненні деталей: обладнання,
матеріали, технології
- Родинні реноваційні процеси: обладнання, матеріали, технології.
У рамках конференції буде проведено виставку «Зварювання, наплавлення,
ущільнення, відновлення, механічна обробка» і презентація журналів: «Тертя
і змазування в машинах та механізмах», «Ущільнюючі технології та
покриття», «Наукоємкі технології в машинобудування», «Важке
машинобудування», «Інструментальний світ».
Останній день подачі заявки: 16 травня 2014 року.

Організатори:
Асоціація
технологів-машинобудівельників
Всеукраїнська громадська організація.

України,

Контактна інформація: ел. пошта: atmu@ism.kiev.ua.
Ресурс: http://konferencii.ru/info/106249

__________________________________________________________________
VI Конференція з фізики рідкої речовини: сучасні проблеми
З 23 по 27 травня 2014 року на фізичному факультеті Київського
національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться VI
Конференція з фізики рідкої речовини: сучасні проблеми.
Останній день подачі заявки: 1 квітня 2014 року.
Наукові напрями конференції:
Квантові рідини і розчини
Молекулярні рідини, молекулярні розчини
Іонні рідини, іонні розчини
Іоно-електронні рідини (метали) та їх розчини
Полімерні та біополімерні розчини
Суміші фулеренів, нанотрубочок, наночастинок із рідинами
Колоїдні системи: розчини із самоорганізацією, феророзчини; глиняні
суспензії
Розчини в поровому середовищі
Медичні і біологічні аспекти фізичних властивостей води та водних
розчинів
Радіаційні аспекти фізики рідкого стану
Критичні та надкритичні феномени в рідинах та в рідких системах
Переохолоджені рідини. Перехід у скло.
Ресурс: https://sites.google.com/site/leonidbula...
__________________________________________________________________
III Міжнародна наукова конференція «Наука в XXI столітті»
25 липня 2014 року в Баку, Азербайджан, відбудеться III Міжнародна
наукова конференція «Наука в XXI столітті».
Секції конференції:

Філологія
Фізико-математичні науки
Економіка
Географія
Медицина і фармакологія
Аграрна наука
Історія і археологія
Хімія
Філософія
Астрономія
Педагогіка
Біологія і зоологія
Правознавство
Нафта, геологія і сейсмологія
Інформаційні технології
Екологія
Мистецтвознавство
Політологія, психологія і соціологія
Технічні науки.
Оскільки бюджет конференції обмежений, знімається плата за реєстрацію і
поштовий переказ матеріалів конференції, яка становить 30 EUR за кожні
тези. Збірник конференції буде відправлено учасникам поштою за раніше
зазначеною поштовою адресою.
Останній день подачі заявки: 15 липня 2014 року.
Організатори: Громадська організація «Молоді лікарі Азербайджану» і
«Наукова Еліта Азербайджану».
Контактна інформація:
ел. пошта: amirvugar@box.az, amirvugar@mail.ru.
Ресурс: http://konferencii.ru/info/106651

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

