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Школа-семинар «Многоуровневое моделирование физических процессов
в конденсированных средах»(M3PhysProC)

Країна: Україна
Місто: Сумы
Дедлайн: 01.09.2014
Дата початку: 21.10.2014
Дата закінчення: 23.10.2014
Область наук: Физико-математические;
Тип конференції: Для молодих вчених;
Address:
г. Сумы, ул. Петропавловская 58.
E-mail Оргкомитета:
m3physproc@iap.sumy.org
Організатори:
Институт прикладной физики НАН Украины
Телефон / Факс:
тел. +38 0542 22 25 25, факс: +38 0542 22 25 25
Цель школы-семинара «Многоуровневое моделирование физических процессов в
конденсированных средах» (M3PhysProC) познакомить молодых ученых с новыми
актуальными проблемами в области микроструктурных превращений в конденсированных
сильно неравновесных системах и актуальными проблемами современной статистической
физики и физики сложных систем. Школа-семинар дает возможность как представить
результаты собственных исследований так и ознакомиться с новейшими достижениями в
области теории и моделирования неравновесных систем в дискуссиях при участии
ведущих специалистов Украины. По материалам работы школы-семинара издается
сборник тезисов докладов.
Школа-семинар M3PhysProC в 2014 году посвящена памяти Александра Ивановича
Олемского — выдающегося ученого в области физики неравновесных систем,
разработчика математических методов описания процессов самоорганизации
конденсированного вещества, микроскопической теории неоднородных структур,
суперсимметричной теории упорядочения, теории сложных систем и фракталов,
аномальных процессов диффузии, заслуженного деятеля науки и техники Украины,
профессора, доктора физико-математических наук.
В программе школы-семинара:
приглашенные лекции ведущих ученых в таких областях: моделирование физических
процессов в конденсированных системах, теории конденсированной среды, теории

дефектов и микроструктурных превращений, теории сложных систем и аномальных
процессов диффузии, нелинейной динамики и электродинамики сильных полей (до 45
минут);
краткие доклады молодых ученых (до 20 минут).
Тематика:
- синергетика конденсированной среды;
- микроструктурные превращения и неравновесные фазовые переходы;
- физика поверхностных эффектов в процессах осаждения, эпитаксии, ионного
распыления;
- радиационно индуцированные эффекты в кристаллических системах;
- новейшие подходы статистического описания сильно неравновесных систем.
Предложенная культурно-развлекательная часть поспособствует личному знакомству с
коллегами и возможности широких критических дискуссий.
К участию в работе школы-семинара приглашаются молодые ученые возрастом до 35
лет, студенты, аспиранты. Количество участников школы ограничено.
Рабочие языки школы-семинара - украинский, русский.
Веб-сайт: http://m3physproc.iap.sumy.org/ru/
_____________________________________________________________________________

Hackaton Bridge. Poland to Ukraine – конкурс молодіжних IT-проектів з
України та Польщі
Дедлайн: 2014-08-31
Країна: Poland; Ukraine;
Тип гранту:
Competition
For scientific researches
For students
Веб-сайт: http://hackathonbridge.com
Стартував новий українсько-польський проект для талановитої та активної молоді
Hackaton Bridge. Poland to Ukraine.
Мета проекту – креатив, підтримка талантів та об'єднання кращих молодих фахівців
двох країн.
Завдання – ініціювати створення нових ідей для вирішення проблем у сферах бізнесу,
суспільства і культури за допомогою сучасних цифрових технологій.
До участі запрошуються команди, що складаються мінімум з двох чоловік. У кожній
команді має бути мінімум по одному представнику, які мають громадянство Польщі та
громадянство України і не старше 28 років.
Винагорода для переможців – допомога з реалізацією проектів у життя. Проект повинен
бути виконаний протягом трьох місяців, бюджет до 10 000 євро.
Завершення подачі проектів – 31 серпня 2014 р.
Організатори: Фундація "Відкритий Діалог" (Польща), Фонд. Казиміра Пулавського
(Польща), Благодійний Фонд "Свічадо" (Україна).
Партнери в Україні: Мала Академія Наук України, Національний університет ім. Тараса
Шевченка, Науковий парк "Київська політехніка", Національний університет ім. В.

Каразіна, м. Харків, МБФ "Українська Біржа Благодійності".Сторінка проекту на УББ:
https://ubb.org.ua/uk/project/994/

Представити проект та ознайомитися з детальними умовами можна на сайті
http://hackathonbridge.com та на сторінці у facebook https://www.facebook.com/Hackathonbridge.
_____________________________________________________________________________

Конкурс освітніх досягнень «Інноватика в сучасній освіті»
Дедлайн: 2014-09-26
Країна: Ukraine;
Тип гранту:
Competition
For scientific researches
Веб-сайт: http://biggggidea.com/opportunities/851/
Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України і
компанія «Виставковий Світ» проводять Шостий Міжнародний форум-презентацію
«Інноватика в сучасній освіті», який відбудеться 21-23 жовтня 2014 р. у Київському
Палаці дітей та юнацтва.
Для учасників Форуму передбачається проведення конкурсу з номінацій:
– Інновації в освітній діяльності вищого навчального закладу з забезпечення якості освіти.
– Інновації у діяльності вищого навчального закладу з інтеграції в європейський освітній
простір.
– «Хмарні технології» в освіті – нові компетенції у сфері ІКТ.
– Педагогічна майстерність як інноваційна технологія підвищення якості освіти.
– Інноваційні засоби навчання, програми та рішення для впровадження в систему освіти.
– «Інноваційні технології становлення майбутнього робітника».
Матеріали на конкурс з номінацій форуму приймаються до 26 вересня 2014 р.
Матеріали обов’язково подаються у друкованому зшитому вигляді державною мовою.
Обсяг роботи – 20 сторінок формату А-4 (в форматі *.doc (Microsoft Word); розмір шрифта
- 12 (гарнітура Times New Roman), інтервал – 1,5).
Переможці конкурсу удостоюються Почесного звання «Лауреат конкурсу» відповідних
ступенів та нагороди.
Конкурсні роботи необхідно надсилати на поштову адресу:
вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна
Тел./факс: +38 044 498-42-04, 498-42-05, 498-42-06, 498-42-07
Тел.моб.: +38 067 656-51-89
E-mail: expo@vsvit.com.ua
Деталі конкурсу: http://goo.gl/ySbNSM
____________________________________________________________________________

HPC-UA2014: Високопродуктивні обчислення

Страна: Украина
Город: Київ
Дедлайн: 05.09.2014
Дата начала: 13.10.2014
Дата окончания: 15.10.2014
Область наук: Физико-математические; Компьютерные;
Тип конференции: Международные;
E-mail Оргкомитета:
hpc-ua-14@hpc-ua.org
Организаторы:
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Національний Технічний
Університет України "КПІ"
Телефон / Факс:
+38 (063) 851-42-76, +38 (068) 713-86-76, +38 (093) 875-34-57
Тематика:
- Високопродуктивні обчислення у фізиці, астрономії, нанотехнологіях,
обчислювальній біології, математиці тощо.
- Використання суперкомп'ютерів у промисловості.
- Паралельне програмування, масштабовність паралельних алгоритмів.
- Проектування кластерних архітектур.
- Планувальники, керування обчислювальними ресурсами кластера.
- Гібридні обчислення з використанням GPU.
- Паралельні сховища даних.
GRID, Сloud, розподілені обчислення як сервіс.
Источник: http://www.materials.kiev.ua/science/con...
Веб-сайт: http://hpc-ua.org/hpc-ua-14/
___________________________________________________________________________

Всеукраїнська науково-практична конференція «Природнича освіта і
наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи»
Страна: Украина
Город: Глухів
Дедлайн: 10.09.2014
Дата начала: 01.10.2014
Дата окончания: 03.10.2014
Область наук: Экология; Физико-математические; Педагогические; Психологические;
Тип конференции: Всеукраинские; Научно-практические;
Адрес:
вул. Спаська, буд.50, кв.2, м. Глухів, Сумська обл., 41400
E-mail Оргкомитета:
kafedra_priroda@mail.ru
Организаторы:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА ФАКУЛЬТЕТ
ПРИРОДНИЧОЇ І ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ Інститут педагогіки Національної
академії педагогічних наук України Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка Національний природничий парк «Деснянсько-Старогутський»
Еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України
Оплата участия, проживания, питания:
Організаційний внесок (100 грн.)
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
І. Біологічна наука для забезпечення сталого розвитку
ІІ. Фізико-математичні науки для забезпечення сталого розвитку
ІІІ. Сучасні проблеми взаємозв’язків людини і природи в контексті парадигми сталого
розвитку
ІV. Проблеми інноваційного розвитку природничо-математичної освіти
V. Сучасні уявлення про взаємозв’язки людини і біосфери в контексті парадигми сталого
розвитку
VІ. Психолого-педагогічні проблеми освіти для сталого розвитку
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі: доповідь, повідомлення, стендова доповідь, участь у роботі конференції без
публікації, публікація матеріалів без участі в семінарах.
Веб-сайт: http://gnpu.edu.ua/gnpu/index.php?option...
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Реєстрація на «Літературний тур до Польщі»
Дедлайн: 2014-09-17
Страна: Poland;
Область наук:
Общенаучные

Тип гранта:
Competition
Веб-сайт: http://biggggidea.com/opportunities/906/
19-26 жовтня уперше відбудеться «Літературний тур до Польщі». Учасники проекту
відвідають головні культурні установи Любліна, Варшави і Кракова, де зустрінуться з
сучасними польськими письменниками, культурними менеджерами, видавцями.
У програмі Туру – відвідування ключових польських інституцій культурного сектору,
лекції, майстер-класи та воркшопи сучасних польських письменників, дискусії за участі
літераторів, видавців, культурних менеджерів, представників громадських організацій у
галузі культури.
Важливим пунктом програми є участь української делегації у Фестивалі Конрада в
Кракові (учасники Туру в рамках фестивалю проведуть дві події – дискусію та читання).
Також програмою заплановані літературні прогулянки та екскурсії.
Участь у «Літературному турі до Польщі» можуть взяти молоді письменники, видавці,
культурні менеджери, журналісти, які беруть активну участь у культурному житті України
та відповідають наступним формальним вимогам: є громадянами України; мають дійсний
закордонний паспорт (термін дії паспорту повинен бути щонайменше до 1 листопада 2014
р.); володіють польською або англійською мовою щонайменше на розмовному рівні;
зацікавлені у саморозвитку, обміні досвідом, налагодженні контактів, а також передачі
отриманих під час Туру знань українським колегам.
Щоб взяти участь
http://goo.gl/XUS1Ar

у

проекті,

потрібно

заповнити

реєстраційну

анкету:

Відбір 15 учасників здійснюється на конкурсній основі.
_____________________________________________________________________________

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

