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VIІІ Конференція молодих вчених Інституту молекулярної біології і генетики
НАН України, присвячена 90-річчю з Дня народження Костюка Платона
Григоровича
20-21 травня 2014 року в Києві відбудеться VIІІ Конференція молодих
вчених Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, присвячена
90-річчю з Дня народження Костюка Платона Григоровича.
До участі в конференції запрошуються співробітники установи віком до 35
років та обов'язково аспіранти ІМБГ НАН України 2-го, 3-го, та 4-го років
навчання (їхні доповіді будуть оцінені комісією як щорічні звіти).
Формат конференції
Конференція відбудеться в актовій залі ІМБГ НАНУ. Учасники
представлятимуть 10-хвилинну усну доповідь з ілюстративними матеріалами
(презентація), після чого надається не більше 10 хвилин для відповідей на
запитання та обговорення роботи.
Наукова програма
Передбачається 3 секції. Орієнтовні тематики секцій:
1) молекулярна біологія;
2) біотехнологія, біоінформатика і біоорганічна хімія;
3) генетика (молекулярна генетика, медична генетика та онкогенез)
Мова конференції
Тези приймаються англійською мовою, доповідь можна робити як
англійською, так і українською мовами.
Нагороди
Автори кращої доповіді в кожній секції отримають право на публікацію в
журналі "Biopolymers and Cell" (за матеріалами виступу) та рекомендацію від
Вченої ради на отримання грошової премії в кінці року.
Науковий комітет

До складу наукового комітету входять члени Вченої ради інституту,
провідні науковці та представники ради молодих вчених. Персональний
склад наукового комітету буде оголошено додатково.
Матеріали конференції
Для участі у конференції необхідно до 20 квітня 2014 року подати в
електронному виді на e-mail Ради молодих вчених: rmd@imbg.org.ua: Заявку
та Тези.
Аспіранти 2-го, 3-го, та 4-го років навчання подають особисто роздруковані
Тези (Форма 2) вченому секретарю інституту Міщук Яніні Ромуальдівні (3-й
поверх, каб. №19).
Ресурс: http://www.imbg.org.ua/uk/
__________________________________________________________________
IX Літня школа «Молекулярна мікробіологія і біотехнологія»
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Інститут
мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Товариство
мікробіологів України та Спілка біологів і біотехнологів Одеси спільно з
представництвом компанії «БіоРад» з 26.05.2014 по 13.06.2014 проводять на
базі ОНУ ІХ Літню школу з молекулярної мікробіології та біотехнології.
До участі в школі запрошуються молоді вчені та аспіранти. Усі витрати на
відрядження несе сторона, що направляє (дорога, проживання, харчування).
За бажанням учасника - проживання у гуртожитку ОНУ за кошти учасника.
Заїзд для поселення в гуртожиток - 26 травня, початок занять о 12.00 26
травня, закінчення занять - 13 червня.
Для співробітників академічних наукових та навчальних закладів України
навчання безкоштовне. Організаційний внесок для учасників з виробництв,
фірм, організацій та для іноземних учасників на покриття матеріальних
витрат на лабораторні заняття - 1100 грн. (еквівалент 100 Євро).
Заняття проводяться на кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнології
ОНУ за адресою м. Одеса, пров. Шампанський, 2.
Відбір для участі у школі - на конкурсній основі після розгляду усіх заявок.
Заявки на участь у Літній школі необхідно надсилати до 26 квітня на
електронну адресу: sergeeva.zh@onu.edu.ua. У заявці вказати П.І.Б.,
посаду/рік навчання в аспірантурі, вік, заклад, спеціальність, наукові
інтереси.

Ресурс:
http://onu.edu.ua/uk/science/scientific_activities/summer_schools/molecular_micr
obio_9/
__________________________________________________________________

IX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених
«Екологічний інтелект – 2014»
14-15 травня 2014 року в Дніпропетровську відбудеться IX Міжнародна
науково-практична конференція молодих вчених «Екологічний інтелект 2014».
Останній день подачі заявки: 30 квітня 2014 року.
Форма участі: очно-заочна.
Офіційні мови конференції - англійська, українська і російська.
Участь у роботі конференції не передбачає організаційного внеску.
Програма конференції передбачає роботу таких напрямів:
Загальні питання екології і раціонального природокористування.
Теоретичні основи екології і неоекології. Проблеми збереження
біорізноманіття. Екологічна культура і освіта.
Екологічна безпека. Екологічна безпека територій із різним рівнем
антропогенного навантаження. Моделювання, прогнозування і засоби
контролю за станом навколишнього середовища.
Управління природоохоронною діяльністю. Стійкий розвиток екологічних
систем. Економічні і правові аспекти природоохоронної діяльності.
Екологічний менеджмент. Моніторинг стану навколишнього середовища.
Стандартизація і сертифікація в природоохоронній діяльності.
Інженерні рішення охорони навколишнього природного середовища.
Утилізація і рекуперизація відходів. Очистка природних і стічних вод.
Питання очистки викидів промислових підприємств. Методи рекультивації
грунтів.
Охорона навколишнього середовища на транспорті. Технології ліквідації
аварійних розливів небезпечних вантажів на транспорті. Природоохоронна
діяльність підприємств інфраструктури транспорта. Альтернативні джерела
енергії в технологіях транспорту.

Молодий еколог. Презентація учнівських
екологічної та природоохоронної тематики.

науково-дослідних

робіт

Програмою конференції передбачено участь у форматі очних, дистанційних
і стендових доповідей.
За результатами роботи конференції рукописи матеріалів доповідей будуть
опубліковані в електронному виданні, депонованому на офіційному
депозитарії університету. Кращі доповіді будуть рекомендовані до публікації
в провідних наукових виданнях університету.
Організатори: Міністерство освіти і науки України; Дніпропетровський
національний університет залізничного транспорту імені академіка В.
Лазаряна; Кафедра «Хімія та інженерна екологія»; Галузева науково-дослідна
лабораторія «Охорона навколишнього середовища на залізнодорожньому
транспорті»; Дніпропетровське відділення Національного екологічного
центру України.
Контактна інформація: ОНІЛ «Охорона навколишнього середовища на
залізнодорожньому транспорті», ауд. 369, Дніпропетровський національний
університет залізнодорожнього транспорту ім. акад. В. Лазаряна, вул.
Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ, Україна, 49010 (UA), ел. пошта:
ecointelkonf@gmail.com.
Тел.: +38 (0562) 471965 - Сорока М.Л. - відповідальний секретар конференції.
Ресурс: http://ndch.diit.edu.ua/ua/conference
__________________________________________________________________
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
__________________________________________________________________

VII Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні
проблеми клінічної та фундаментальної медицини ISIC»
З 15 по 16 травня 2014 року в Харкові відбудеться VII Науково-практична
конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми клінічної та
фундаментальної медицини ISIC».
Останній день подачі заявки: 10 квітня 2014 року.
Наукова направленість:
Біомедичні науки
Терапія
Хірургія і травматологія
Акушерство і гінекологія
Педіатрія і неонатологія
Клінічна патоморфологія та судова медицина
Інфекційні хвороби
Нейронауки
Профілактична медицина
Медична генетика
Стоматологія
Організатор: Міністерство охорони
національний медичний університет.

здоров'я

України,

Харківський

Ел. пошта: nkufterina@gmail.com.
Ресурс: http://www.grsmu.by/events/more/event/683
__________________________________________________________________
Українсько-німецький симпозіум по фізиці й хімії наноструктур та
нанобіотехнологіях
З 23 по 25 вересня 2014 року у Львові відбудеться Українсько-німецький
симпозіум по фізиці й хімії наноструктур та нанобіотехнологіях.
Організатори: Національна академія наук України (НАНУ), Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний
університет імені Івана Франка, Інститут клітинної біології НАНУ.
Робота конференції планується
наноматеріалів та нанотехнологій:
1. Синтез і методи створення

за

такими

напрямами

в

галузі

2. Методи характеристики
3. Теоретичні дослідження та моделювання
4. Електронний та енергетичний транспорт
5. Феномен магнетизму
6. Біоактивність.
Ресурс: http://bioweb.franko.lviv.ua/symposium.php
________________________________________________________________
Програми Японського товариства сприяння науки (JSPS) для
проведення досліджень в Японії у 2014 році
JSPS пропонує широкий спектр програм грантової підтримки та запрошує
українських дослідників-науковців до Японії.
Ви можете вибрати програму, яка найкраще відповідає рівню Вашої кар'єри
та плану проведення наукових досліджень:
- Літня програма для кандидатів/докторів наук (2 місяці влітку);
- Гранти для докторів наук (короткострокові програми тривалістю 1-12
місяців; стандартні програми тривалістю 12-24 місяці, а також програма
"шлях до університетських посад в Японії" тривалістю 12-24 місяці);
- Програми запрошення для науковців середньої ланки та видатних вчених
України (короткострокові програми тривалістю 7-30 днів та 14-60 днів;
довгострокові програми тривалістю від 61 дня до 10 місяців).
Отримати більш детальну інформацію ви можете на сайті JSPS
http://www.jsps.go.jp/english(English) або безпосередньо від представника
JSPS з питань міжнародного співробітництва:
Sawa Koyama
E-mail: koyama@jsps.go.jp
Телефон:+81-(0)3-3263-1985.
Інформаційні повідомлення щодо проведення наукових форумів знаходяться у
відділі науково-технічної інформації
тел. 3-35-45

