ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ВІСНИК
Науково-дослідна частина
Відділ науково-технічної інформації
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
лютий 2015 р.
№35

V НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «БІОЛОГІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ – 2015» ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ
11-12 березня 2015 року у м. Житомир на базі природничого факультету та
факультету фізичного виховання і спорту Житомирського державного
університету імені Івана Франка проходитиме V Науково-практична
конференція «Біологічні дослідження - 2015» для молодих учених і студентів.
Організатори конференції: Житомирський державний університет імені Івана
Франка, Інститут зоології НАН України, Українське наукове товариство
паразитологів, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Напрями роботи конференції:



















експериментальна ботаніка та фізіологія рослин;
генетика та селекція рослин;
ландшафтний дизайн та декоративне рослинництво;
зоологія та екологія тварин;
мікробіологія та вірусологія;
стійкість та розвиток екосистем;
анатомія, фізіологія та екологія людини;
біохімія та молекулярна біологія;
медична біологія;
клінічна медицина;
імунологія;
біотехнологія;
історія біології, історія медицини;
сучасні проблеми паразитології;
природокористування та охорона навколишнього середовища;
біологічна та екологічна освіта;
медико-педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту;
методика викладання дисциплін природничого циклу.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі в конференції: заочна.
Передбачено публікацію тез доповідей у збірнику конференції, який буде
виданий до початку роботи конференції. Матеріали будуть надруковані з
оригіналів - макетів авторів.
Для участі у роботі конференції необхідно надіслати:




заявку учасника конференції,
текст тез,
відскановану квитанцію про сплату вартості публікації

з поміткою «Біологічні дослідження - 2015» на електронну пошту bio2015@ukr.net
КОНТАКТИ:
10008, Україна, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40
Житомирський державний університет імені Івана Франка, природничий
факультет
Завідувач кафедри зоології, д.б.н. Стадниченко Агнеса Полікарпівна
Старший викладач кафедри зоології, к.б.н. Васільєва Людмила Анатоліївна
тел: 097 96 57 726
е-mail: bio-2015@ukr.net
П’ЯТНАДЦЯТА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛЬВІВСЬКІ ХІМІЧНІ
ЧИТАННЯ – 2015»
24-27 травня 2015 року на хімічному факультеті Львівського національного
університету імені Івана Франка відбудеться П'ятнадцята наукова конференція
«Львівські хімічні читання - 2015».
Тематика конференції
На конференції будуть представлені пленарні (30 хв.) та усні (15 хв.) доповіді,
а також стендові повідомлення з таких напрямів:








Неорганічна хімія
Аналітична хімія
Органічна, біоорганічна та медична хімія
Фізична хімія
Хімія довкілля
Хімічна технологія
Матеріалознавство та наноструктуровані системи

Тези доповідей, включених у програму конференції, будуть опубліковані у
збірнику. За матеріалами конференції можна подати статті до журналів
Вісник Львівського університету, серія хімічна
(http://www.lnu.edu.ua/faculty/Chem/ukr.htm) та Chemistry of Metals and Alloys
(www.chemetal-journal.org). Статті, оформлені відповідно до вимог журналів,
потрібно подати в секретаріат конференції під час реєстрації.

Мови конференції: українська та англійська
Авторам слід надіслати до 31 березня 2015 року:
1) заявку-анкету та електронний варіант тез доповідей на e-mail:
chem_konf@franko.lviv.ua;
2) паперовий варіант тез доповідей
3) поштовий переказ реєстраційного внеску із зазначенням прізвища автора у
сумі 250 грн. за одні тези (150 грн. для студентів)
Паперовий варіант тез та поштовий переказ висилати на адресу:
інженеру Бодаковській Юлії Володимирівні,
хімічний факультет,
вул. Кирила і Мефодія, 6/8,
79005 Львів
Організаційний внесок частково покриває видатки на видання збірника тез,
канцелярські витрати, каву в перервах, товариську вечерю.
Контакти:
Хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана
Франка
м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6/8
тел. для довідок: +38-032-260-03-91
e-mail: chem_konf@franko.lviv.ua
Веб-сайт конференції: www.lnu.edu.ua/faculty/Chem/index.htm
__________________________________________________________________
V МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАНОМАТЕРІАЛИ:
ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ – 2015»
Із 16 по 23 вересня 2015 року в Львові відбудеться V Міжнародна конференція
«Наноматеріали: застосування та властивості - 2015». Конференція
присвячена новим актуальним проблемам сучасного матеріалознавства, таким
як, технології виробництва наноматеріалів і дослідження властивостей

наночастинок та наносистем. На конференції також обговорять застосування
нанооб'єктів та наноструктурованих матеріалів в Hi-Tech індустрії, біології,
медицини, хімії і т.д.
Список секцій:
·

Властивості та характеристики поверхонь і інтерфейсів












Наноструктуровані тонкі плівки
Наноструктуровані функціональні покриття
Плазмові та йонні методи поверхневої інженерії, радіаційні ефекти
Наночастинки і нанопристрої, технологія виробництва
Вимірювання і аналіз нанорозмірних об'єктів
Магнітні наночастинки і мультишари
Нанополімери і нанокомпозити: синтез і застосування
Наноматеріали на основі вуглецю
Наноматеріали для енергетики
Наноматеріали в біотехнології та медицині
Наноматеріали в електроніці, спінтроніці і фотоніці.

Кінцевий термін подачі заявок: 1 червня 2015 року.
Більше деталей на сайті конференції: http://nap.sumdu.edu.ua/.
Та слідкуйте за новинами у соц. мережах:
https://www.facebook.com/nap.conference; https://vk.com/nap.conference.
The Conference "Nanomaterials: Application & Properties'2015" will be held
in Lviv from the 16th to the 23rd of September, 2015.
__________________________________________________________________
II МІЖНАРОДНА РОБОЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З БІОІНФОРМАТИКИ
ТА БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
З 15 по 17 квітня 2015 року в Гранаді відбудеться III Міжнародна робоча
конференція з біоінформатики та біомедичної інженерії. Головною метою
конференції є розгляд умов для міцної наукової співпраці різних лабораторій.
Основні теми конференції:
1. Обчислювальна протеоміка
2. Аналіз послідовностей
3. Висока продуктивність у біоінформатиці

4. Біомедицина
5. Біомедична інженерія
6. Обчислювальні системи для моделювання біологічних процесів
7. Здоров'я і хвороби
8. E-Health
Більше деталей на сайті конференції: http://iwbbio.ugr.es/index.php.
3rd International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering
will be held in Granada from the 15th to the 17th of April 2015.
__________________________________________________________________
VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ «ІННОВАЦІЇ В
МЕДИЦИНІ – ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ»

15-17 квітня 2015 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» відбудеться VI
Міжнародний Медичний Форум «Інновації в медицині - здоров'я нації» головна подія галузі охорони здоров'я України, яка об'єднує потужну
науково-практичну програму, школи, найбільші на теренах України
спеціалізовані виставки і створює міжнародну платформу для обміну
досвідом та підвищення кваліфікації фахівців охорони здоров'я.
Враховуючи організацію, кількість і географію експонентів,
масштабність експозиційної частини, насиченість науково-практичної та
ділової програм, активність відвідування, Форум справедливо
вважається найбільш значущою подією у сфері охорони здоров'я
України.
Форум проходить за підтримки Президента України та під
патронатом Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я.
Організатори - Національна академія медичних наук України, Компанія LMT.

Офіційна підтримка - Кабінету міністрів України, Міністерства охорони
здоров'я України, Державної служби України з лікарських засобів, Київської
міської державної адміністрації.
За сприяння - медичних асоціацій, громадських об'єднань, вищих навчальних
медичних закладів України та закладів післядипломної освіти, соціальних
фондів.
Генеральний партнер Форуму: Toshiba Corporation.
Партнери: ALT Україна, Аmed, INTERO, UMT+, Експерт, ЕМСІMEД, Мед
Ексім, ПОЛІПРОМСИНТЕЗ, Протек Солюшенз Україна, Медіо-Груп,
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, СІНЕВО Україна, УКР ДІАГНОСТИКА.
Інтегрований підхід Форуму об'єднує найбільші в Україні спеціалізовані
виставки та створює простір для взаємодії науки, практики, техніки та
бізнесу:
Міжнародна виставка охорони здоров'я MEDICAEXPO - повний спектр
обладнання, техніки, інструментарію, виробів медичного призначення
вітчизняного та зарубіжного виробництва.
Тематичні розділи виставки:
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
стаціонарного лікування

та

обладнання

для

амбулаторного

та

MEDSolutions -комплексні рішення для закладів охорони здоров'я:
проектування, інжиніринг, автоматизація, телекомунікаційні та інформаційні
технології в медицині
MEDRehab&Physio - обладнання та технології для фізіотерапії і медичної
реабілітації
MEDСleanTech -чисті
індивідуального захисту

приміщення,

клінінг,

спецодяг

та

засоби

MEDInnovation - інноваційні розробки та перспективні проекти науководослідних установ медичного профілю і медичних ВНЗ
MEDDent -обладнання, матеріали та технології у галузі стоматології

NEW! HEALTH BEAUTY -професійне обладнання, матеріали і сучасні
технології для естетичної медицини, пластичної хірургії. Напрямок anti-aging
Міжнародна фармацевтична виставка PHARMAEXPO - лікарські
препарати,
парафармацевтична
продукція,
товари
медичного
призначення, лікувальна косметика, комплексне оснащення аптек,
послуги для фармацевтичного ринку.
Формат виставок включає в себе спеціальний ділової пакет пропозицій BusinessPoint і BuyersProgram - заплановані бізнес-зустрічі, у рамках яких
учасники Форуму обговорюють майбутні спільні проекти, укладають
договори про закупівлю, поставку обладнання та інших товарів.
Форум - захід, у якому необхідно взяти участь, якщо Ви прагнете досягти
успіху в роботі, провести ефективні ділові переговори, укласти договори,
знайти нових партнерів, розширити горизонти своєї професійної
діяльності або просто бути в центрі подій галузі охорони здоров'я.
Три динамічних дні навчання та підвищення кваліфікації включають у
себе:
IV МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС «Впровадження сучасних
досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України», який
щорічно вноситься до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науковопрактичних конференцій, затверджений МОЗ та НАМН України»
Конгрес - міжнародна міждисциплінарна платформа для підвищення
кваліфікації, навчання, обміну досвідом та конструктивного діалогу вчених,
практикуючих лікарів і експертів різних сфер медицини. Конгрес відкриває
перед учасниками можливість брати участь в численних науково-практичних
заходах - симпозіумах, конференціях, круглих столах, семінарах, майстеркласах.
Співорганізаторами заходів виступають державні установи НАМН України,
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика,
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Всеукраїнська
асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини, Асоціація радіологів
України, Українська асоціація спеціалістів ультразвукової діагностики,
Асоціація кардіологів України, Асоціація серцево-судинних хірургів України,
Асоціація працівників медицини невідкладних станів та медицини катастроф,
Асоціація ортопедів-травматологів України, Асоціація педіатрів України,
Асоціація урологів України, Національний інститут раку МОЗ України,
Українська асоціація нейрохірургів, Українська асоціація нефрологів,
Українське товариство радіаційних онкологів, Український фармацевтичний
інститут якості та багато інших.

Учасники
науково-практичних
заходів
отримають СЕРТИФІКАТИ про підвищення кваліфікації.

Конгресу

У рамках Конгресу:
Спеціальна програма «Організація і управління охороною здоров'я»
Спеціальна програма «Дні лабораторної медицини»
Спеціальна програма «Медична радіологія»: радіологія, рентгенологія,
ультразвукова діагностика
Спеціальна програма «Онкологія»: онкогінекологія, онкохірургія,
онкоотоларингологія,
хіміотерапія,
променева
терапія,
онкоофтальмологія, онконейрохірургія
Спеціальна програма «Терапія»: алергологія, гастроентерологія,
гематологія, ендокринологія, імунологія, кардіологія, неврологія,
нефрологія, урологія, офтальмологія, пульмонологія, ревматологія,
сімейна медицина, трансфузіологія, сестринська справа
Спеціальна програма «Фізіотерапія і реабілітація»
Спеціальна
програма
«HEALTH
BEAUTY»:
дерматологія,
дерматокосметологія, естетична медицина, пластична хірургія.
Напрямок anti-aging
Спеціальні напрями:







Хірургія: абдомінальна хірургія, ортопедія, травматологія, ендоскопія,
хірургія серця і магістральних судин, нейрохірургія, анестезіологія,
торакальна хірургія, трансплантологія, комбустіологія
Медицина невідкладних станів
Акушерство, гінекологія і педіатрія: генетика, здоров'я дітей,
неонатологія, перинатологія, репродуктологія
Інфекційні хвороби і епідеміологія, ВІЛ/СНІД, туберкульоз,
венерологія, паразитологія
Організація і управління фармацією: клінічна фармакологія, загальна
фармація

InnovationZone - відкриті презентації інноваційних розробок галузі
охорони здоров'я

Візитною карткою Форуму є унікальні освітні школи - виняткова можливість
протестувати сучасне медичне обладнання та отримати кваліфіковану
консультацію від професіоналів в рамках зони майстер-класів MEDZOOM:
- УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
- ШКОЛА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ
- ШКОЛА ультразвукової та функціональної ДІАГНОСТИКИ
- ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
- ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ
- ШКОЛА HEALTH BEAUTY
- УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА
Паралельно з Міжнародним Медичним Форумом відбудеться IV Міжнародна
виставка медичного туризму, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo,
орієнтована на практику надання високоякісних медичних послуг на території
України та за її межами. В рамках виставки будуть представлені національні
експозиції, провідні клініки, медичні та реабілітаційні центри, санаторнокурортні установи, SPA&Wellness курорти Австрії, Ізраїлю, Іспанії, Литви,
Малайзії, Словаччини, Словенії, України, Фінляндії, Таїланду, Польщі,
Туреччини, Угорщини та ін.
Міжнародний Медичний Форум - це Ваш крок на зустріч новим ідеям і
напрямам для розширення знань, розвитку практичних навичок, обміну
досвідом, підвищення кваліфікації та новим можливостям.
Вхід на Форум - вільний, за умови попередньої реєстрації.
Чекаємо Вас 15-17 квітня 2015 у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» на VI
Міжнародному Медичному Форумі «Інновації в медицині - здоров'я нації»
(Україна, м. Київ, вул. Салютна, 2-Б, метро «Нивки»)
Детальна інформація
З питань участі у виставках:
Тел.: +380 (44) 526-93-09, 526-92-97, 526-94-87
E-mail: med@lmt.kiev.ua, expo@lmt.kiev.ua
З питань участі в Конгресі:

Тел.: +380 (44) 526-92-89, 361-07-21
E-mail: congress@medforum.in.ua
__________________________________________________________________
Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД) та Німецьке
дослідницьке товариство (DFG) оголошують неперервний конкурс (Ф39)
спільних проектів фундаментальних досліджень
Відповідно до Протоколу про наміри німецько-української академічної
співпраці між Німецьким дослідницьким товариством (DFG) та Державним
фондом фундаментальних досліджень (ДФФД) на підставі домовленості про
підтримку спільних дослідницьких проектів оголошується неперервний
конкурс (Ф39) спільних проектів фундаментальних досліджень з наступних
напрямів знань:








(01) математика, механіка, інформатика ;
(02) фізика та астрономія;
(03) хімія;
(04) біологія і медична наука;
(05) науки про Землю та проблеми навколишнього середовища;
(06) науки про людину і суспільство;
(07) наукові основи перспективних технологій.

Порядок подання запитів:
Запити на конкурс приймаються впродовж року без обмеження термінів їх
подання. Український та німецький керівники спільного проекту до подачі
запиту узгоджують тематику досліджень, назву проекту, розподіл наукових
завдань, що виконуватимуться кожною стороною, а також план-графік робіт.
Організацією, що буде фінансуватися, може виступати лише та організація, де
буде виконуватися проект, або організація як місце основної роботи керівника.
Після узгодження німецький керівник проекту направляє свій запит до DFG (
за формами і правилами німецької сторони), після чого запит проходить
відповідну експертизу у DFG . Про підсумки розгляду свого запиту німецький
керівник проекту повідомляє керівника проекту з української сторони,
надсилаючи йому факсимільну копію листа міжнародного відділу DFG.
У випадку позитивного рішення DFG український керівник проекту направляє
свій запит до ДФФД, який оформлюється у відповідності з правилами і

вимогами ДФФД, додаючи до паперового варіанту запиту отриману копію
листа підтримки проекту від DFG.
Тривалість спільного проекту - 1 або 2 роки і повинна співпадати з тривалістю,
що вказана у запиті німецького керівника проекту.
Науковець-дослідник може бути керівником тільки одного поданого запиту.
Комп’ютерну програму заповнення запиту на участь у конкурсі українські
учасники спільних проектів можуть отримати на сайті ДФФД або
безпосередньо у Фонді за адресою: м. Київ, бульв.Т.Шевченка,16, к.404,
тел.для довідок (044) 246-38-16

