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Заключна конференція проекту СТАРТ “Розвиток співробітництва між ЄС та Україною в
області надтвердих матеріалів”, 26-27.06.2014, м. Київ
Запрошуємо Вас взяти участь у заключній конференції проекту СТАРТ “Розвиток
співробітництва між ЄС та Україною в області надтвердих матеріалів”, яка відбудеться
26-27 червня 2014 року в Інституті надтвердих матеріалів НАН України ім. В.М. Бакуля.

Проект СТАРТ (http://www.start.ism.kiev.ua) виконується за фінансування Cьомої Рамкової
Програми Європейського Союзу.
У роботі конференції приймуть участь відомі вчені Європейських наукових центрів
матеріалознавства (Польща, Австрія, Франція, Німеччина і т.д.) - потенційні партнери
майбутніх міжнародних проектів у сфері матеріалознавства.
Учасники конференції приймуть участь у обговорені результатів проекту та розвитку науковотехнічний інновацій, розширять коло міжнародних зв’язків із потенційними партнерами
Європейських наукових центрів матеріалознавства, запропонують та обговорять пропозиції до
майбутніх міжнародних проектів.
В рамках дискусії учасники обговорять останні тенденції досліджень у сфері матеріаліазнавства
та можливі напрямки і форми співпраці Україна-ЄС у цій сфері. Особлива увага буде приділена
розвитку співпраці з бізнесом, в т.ч. з малими і середніми підприємствами у контексті
підготовки і реалізації інноваційних проектів.
Організаційні аспекти конференції:
Участь у конференції є безкоштовною. Учасники самостійно покривають витрати пов’язані з
проїздом та проживанням у м. Києві.
Для участі у конференції необхідно до 15 червня зареєструватись за електронною
формою.
Місце та регламент проведення конференції:
26-27 червня – 10.00-17.00, реєстрація з 09.00,
м. Київ, вул. Автозаводська 2, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Проїзд:
від метро «Лук’янівська» тролейбус, маршрутка №18 до зупинки «Куренівський ринок»;
від метро «Оболонь» трамвай № 11 до зупинки «Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.
Бакуля»
Із запитаннями звертайтесь до організаторів конференції:
Робоча група проекту START:
менеджер офісу проекту - Рукас Вероніка Геннадіївна
тел.: 044 430 81 52, Email: rukasveronika@ukr.net
координатор проекту - Нікітін Юрій Олександрович
тел.: 067 5006247, Email: ynikitin@voliacable.com
_________________________________________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра інформаційних систем і технологій управління
Рада молодих вчених
ІV Міжнародна інтернет-конференція

“ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ”
28 жовтня 2014 р.
Донецьк
Вельмишановні колеги!
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
запрошує Вас взяти участь у
ІV Міжнародній інтернет-конференції
“Інформаційні системи та технології управління”
28 жовтня 2014 року








Тематичні напрями конференції:
Інформаційні ресурси для прийняття управлінських рішень
Інформаційно-комунікаційні системи і технології у менеджменті
Інформаційні системи і технології у фінансах
Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
Маркетингові інформаційні системи і технології
Інформаційні технології у торгівлі, ресторанному господарстві та сфері послуг
Інформаційні ресурси і технології в освіті та наукових дослідженнях

До участі запрошуються викладачі ВНЗ, аспіранти, молоді вчені, працівники установ,
організацій і відомств.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
Умови участі у конференції
Термін подання заявок, надання матеріалів і оплати оргвнеску – до 20 жовтня 2014 року.
Організаційний внесок кожного з учасників (за організаційні витрати, розміщення
матеріалів конференції на сайті та їх публікацію у збірнику) складає –100 грн.

Для включення тез доповідей у збірник матеріалів конференції необхідно направити на
адресу оргкомітету в електронному вигляді:
- заявку на участь (форма додається);
- тези доповіді;
- скановану копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску.
Матеріали, що надійшли до Оргкомітету будуть розміщені в Інтернеті на офіційному сайті
університету www.donduet.edu.ua, на сайті кафедри http://www.istu.donduet.edu.ua

та

опубліковані у збірнику тез доповідей.
Відповідальність за достовірність інформації залишається за авторами тез.
Доклади розміщуються в авторській редакції.
Платіжні реквізити: (поштовий переказ)
Одержувач: Лук'яненко Дмитро Іванович
Адреса:
Донецьк 83000
Главпоштамт
До запитання
Призначення платежу: за участь у Міжнародній інтернет-конференції ―Інформаційні системи
та технології управління‖(вказати прізвище автора).
Адреса організаційного комітету:
83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31
ДонНУЕТ
імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра інформаційних систем і технологій управління
(інтернет-конференція)
Електронна пошта:
istu2010@yandex.ua
Усі питання з приводу конференції можна з’ясувати за телефоном:
099-032-99-15 Лук’яненко Дмитро Іванович
Додаткова інформація на сайті кафедри
http://www.istu.donduet.edu.ua
або на сайті університету
www.donduet.edu.ua
__________________________________________________________________________________
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 за такими напрямами в галузі наноматеріалів та нанотехнологій:
1. Синтез і методи створення
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
__________________________________________________________________________________
V Ювілейний міжнародний медичний форум «Інновації в медицині - здоров’я нації»
14-16 жовтня 2014 року у м. Києві (ВЦ «КиївЕкспоПлаза») відбудеться V Ювілейний
міжнародний медичний форум - масштабний комплексний захід інноваційного напрямку галузі
охорони здоров'я України, який об'єднує науково-практичну програму, школи, виставки та
спеціалізовані експозиції і створює міжнародну платформу для обміну досвідом та підвищення
кваліфікації фахівців охорони здоров'я.
Організатори Форуму - Національна академія медичних наук України, Національна академія
наук України, Компанія LMT. За підтримки Комітету Верховної Ради з питань охорони
здоров'я, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства охорони здоров'я АР Крим,
Державної служби України з лікарських засобів, Державної санітарно-епідеміологічної служби
України і при сприянні медичних асоціацій, громадських об'єднань, вищих навчальних
медичних закладів України, соціальних фондів.
Форум об'єднує:
ІІІ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я
України», який внесено до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних
конференцій, що проводять в 2014 році», затверджено НАМН і МОЗ України.
Тематичні напрями Конгресу:
- Організація та управління охороною здоров'я
- Лабораторна медицина
- Медична радіологія

- Терапія: алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, геріатрія, дерматовенерологія,
дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, імунологія, інфекційні хвороби, кардіологія, неврологія,
нефрологія, урологія, офтальмологія, пульмонологія, функціональна діагностика
- Фізіотерапія та реабілітація
- Сімейна медицина
- Медицина невідкладних станів
- Хірургія та нейрохірургія
- Онкологія
- Ортопедія та травматологія
- Гематологія та трансфузіологія
- Педіатрія, акушерство та гінекологія
- Організація та управління фармацією, клінічна фармація
- Епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, бактеріологія
- Естетична медицина: дерматологія, дерматокосметологія, пластична хірургія
- Стоматологія
MEDZoom - зона майстер-класів та презентацій
Сучасна медична техніка в практиці, унікальна можливість тестування обладнання, отримання
кваліфікованих консультацій від професіоналів
• УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
• ШКОЛА ультразвукової та функціональної ДІАГНОСТИКИ
• ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
• МІЖНАРОДНА ШКОЛА З РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ
• ШКОЛА ендоскопічної хірургії
• УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА
InnovationZone - відкриті презентації інноваційних розробок галузі охорони здоров'я
MEDICAEXPO - Міжнародна виставка охорони здоров'я
MEDRadiology - конвенціональна рентгенодіагностика, рентгенівська комп'ютерна
томографія, магнітно-резонансна томографія, ультразвукова діагностика, ядерна
медицина, променева терапія, радіаційна безпека
MEDLab - комплексне забезпечення медичних лабораторій
MEDTech - медична техніка та обладнання для амбулаторного та стаціонарного лікування
MEDSolutions - комплексні рішення для закладів охорони здоров'я: проектування,
інжиніринг, автоматизація, телекомунікаційні та інформаційні технології в медицині
MEDRehab & Physio - обладнання і технології для фізіотерапії та медичної реабілітації
MEDСleanTech - чисті приміщення, клінінг, спецодяг та засоби індивідуального захисту
MEDInnovation - інноваційні розробки та перспективні проекти науково-дослідних
установ медичного профілю і медичних ВУЗів
MEDDent - обладнання, матеріали і технології у галузі стоматології
MEDEsthetics - професійне обладнання, матеріали і сучасні технології для естетичної
медицини. Напрямок anti - aging
PHARMAEXPO - Міжнародна фармацевтична виставка
Лікарські препарати, парафармацевтична продукція, товари медичного призначення, лікувальна
косметика, комплексне оснащення аптек, послуги для фармацевтичного ринку.
Цифри і факти ІV МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ - 2013
380 компаній
18 країн

14116 зареєстрованих фахівців з усіх регіонів України та зарубіжних відвідувачів
62 науково-практичних заходи для лікарів різних спеціалізацій
500 доповідачів-експертів галузі охорони здоров'я України і зарубіжних спікерів
Запрошуємо 14-16 жовтня 2014 року в ВЦ «КиївЕкспоПлаза» (Україна, м. Київ) взяти
участь у V ЮВІЛЕЙНОМУ МІЖНАРОДНОМУ МЕДИЧНОМУ ФОРУМІ «Інновації в
медицині - здоров'я нації».
Додаткова інформація
З питань участі у виставках:
Тел.: +380 (44) 526-93-09, 526-92-97
E-mail: med@lmt.kiev.ua
З питань участі у Конгресі,
MEDZoom, InnovationZone:
Тел.: +380 (44) 526-92-89, 361-07-21
E-mail: marketing@lmt.kiev.ua
www.medforum.in.ua
__________________________________________________________________________________
Школа по физике высоких энергий и ускорительной физике в CERN для студентов и
аспирантов
Страна: Швейцария
Город: Женева
Дедлайн: 15.06.2014
Дата начала: 28.09.2014
Дата окончания: 04.10.2014
Область наук: Физико-математические;
Тип конференции: Международные;
E-mail Оргкомитета:
intellect@CNIR.RU
Организаторы:
Центр Национального Интеллектуального Резерва (ЦНИР), Европейский центр ядерных
исследований (ЦЕРН) и Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ)
Рабочий язык — английский.
Школа будет состоять из пяти дней лекционных занятий, дискуссий, экскурсий на LHC,
ATLAS, CMS, и др. Будут рассмотрены следующие темы:
1. Теория поля и стандартная модель.
2. Квантовая хромодинамика. За рамками стандартной модели
3. Прохождение частиц и гамма квантов через вещество. Детекторы частиц.
4. LHC, эксперименты ATLAS, CMS, ALICE, LHCb, NICA. Последние достижения физики
высоких энергий.
5. Введение в ускорители, типы ускорителей современные концепции.

6. Синхротронное излучение — концепции, аппаратура
7. Линейные колайдеры.
8. Теория большого взрыва, темная материя, ранняя вселенная.
10. Национальный ядерный центр республики Казахстан — исследования и перспективы.
11. Примеры практического использования ускорителей — детекторы и технологии
12. Информационные технологии — Распределенные вычисления, облачные технологии Big
Data и др.
Лекции будут прочитаны учеными из ЦЕРНА, ОИЯИ и других научных центров.
Веб-сайт: http://conf.asu.ru/rus/event/2512/
Международный конкурс научно-исследовательских проектов 2014 Global Research Outreach
Дедлайн: 2014-06-13
Країна: СНГ;
Область наук:
Технические
Тип гранту:
Competition
Веб-сайт: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284...
__________________________________________________________________________________
Институт передовых технологий Самсунг (Samsung Advanced Institute of Technology) объявил о
начале 6-го ежегодного Международного конкурса научно-исследовательских проектов в
рамках долгосрочной программы Global Research Outreach (GRO)
Целью программы Samsung GRO является изучение возможностей практической реализации
достижений фундаментальной науки в интересах развития наукоемких технологий.
Основные направления:
Технологии сенсоров
Средства отображения и обработки информации
Искусственный интеллект и машинное обучение
Высокопроизводительные вычислительные системы
Веб-интерфейсы следующего поколения
Анализ и передача больших данных
Информационная безопасность
Новые функциональные материалы
Новые материалы для OLED
Химические источники тока нового поколения
Перспективные источники электроэнергии
Новые электронные устройства и гаджеты
К участию в конкурсе приглашаются вузы, институты и научно-исследовательские
организации.
Победители получают право на выполнение научно-исследовательских проектов
длительностью от года до трех лет при полной технической и финансовой поддержке компании
―Самсунг‖ с ежегодным бюджетом порядка 70-100 тыс. долл. США.
Предложенные решения задач, поставленных в рамках конкурсных тем, должны отличаться
новизной и оригинальностью подходов. Текст заявки должен передавать важность,

актуальность и преимущества предлагаемых решений для оценки возможности практического
использования результатов проекта.
Подробная информация об условиях конкурса, список приоритетных тем и задач, форма заявки
опубликованы на веб-сайте
www.sait.samsung.co.kr/saithome/01_about/gro_overview.jsp .
Онлайн-заявки принимаются на английском языке до 13 июня 2014 года.
Тел. для справок: (495) 797-24-76
Эл. почта: gro.russia@samsung.com
Конкурсный отбор для участия в работе Европейской летней школы в Ивангороде-Нарве
Дедлайн: 2014-06-26
Страна: Europe;
Область наук:
Общенаучные
Тип гранта:
Competition
Летняя школа
Веб-сайт: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/302...
__________________________________________________________________________________
Уряд Республіки Словенія запроваджує програми післядипломної освіти для українських
студентів на 2014/2015 н.р.
За інформацією Міністерства закордонних справ України Уряд Республіки Словенія має
намір виділити 100 тис. євро на стипендії трьом українським студентам для навчання на
факультетах післядипломної освіти. Стипендія покриватиме плату за навчання та інші витрати,
такі, як проживання, харчування, навчальні матеріали, місцевий транспорт та медичне
страхування.
Детальна інформація про набір на навчання за цією програмою на 2014/2015 навчальний рік
розміщуватиметься на веб-сайтах факультетів та університетів Республіки Словенії в травнічервні 2014 р.
Попередньо ознайомитися з умовами програми можна на веб-сайті Словенського Фонду
розвитку людських ресурсів і стипендій (Slovene Human Resources Development and
Scholarships Fund) – http://www.sklad-kadri.si/en/scholarships
Інформаційні повідомлення щодо проведення наукових форумів знаходяться у відділі науковотехнічної інформації
тел. 3-35-45

