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ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми
біології, екології та хімії»
ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми
біології, екології та хімії»
13-15 травня 2015 року відбудеться ІV Міжнародна науково-практична
конференція «Сучасні проблеми біології, екології та хімії». Місце проведення територія перлини Запорізького краю та України, колиски козацтва - о. Хортиця
(біостанція ЗНУ).
Напрями роботи конференції:
- експериментальна ботаніка та фізіологія рослин;
- генетика та селекція рослин;
- ландшафтний дизайн та декоративне рослинництво;
- зоологія та екологія тварин;
- стійкість та розвиток екосистем;
- фізіологія та екологія людини;
- біохімія;
- імунологія;
- біотехнологія;
- хімія (органічна, неорганічна, біоорганічна, аналітична, фармацевтична,
високомолекулярні сполуки);
- мисливствознавство;
- іхтіологія, сучасні проблеми паразитології;
- промислова екологія;
- природокористування та охорона навколишнього середовища;
- біологічна та екологічна освіта.
Робоча мова конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі в конференції: очна та заочна.
Заочним учасникам матеріали конференції будуть відправлені поштою в pdf
форматі
Вимоги до оформлення матеріалів та зразок оформлення матеріалів див. в
Інформаційному листі
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК сплачується у гривнях еквівалент 20$ за
курсом Нацбанку України.
Оргвнесок передбачає:
1) отримання матеріалів конференції (програми та друкованої збірки тез
доповідей конференції для очних учасників / електронного варіанта для заочних
учасників);
2) екскурсію до зоологічного музею Запорізького національного університету
Для участі у роботі конференції необхідно до 10 квітня 2015 року надіслати
тези, заявку учасника та скановану квитанцію про сплату оргвнеску з поміткою
на
електронну
пошту
«ІV
Міжнародна
конференція
2015»
lebnatalya@yandex.ru
__________________________________________________________________
Міжнародна конференція «НАНОБІОФІЗІКА: фундаментальні та
прикладні аспекти» (NBP-2015)
1-4 жовтня 2015 року в Інституті фізики НАН України (м. Київ, Україна)
проходитиме Міжнародна конференція «НАНОБІОФІЗІКА: фундаментальні та
прикладні аспекти» (NBP-2015), присвячена пам'яті професора Харкянена
Валерія Миколайовича.
ОРГАНІЗАТОРИ
Інститут фізики Національної академії наук України
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної
академії наук України
МОВИ: Офіційною мовою конференції є англійська
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Фізика наносистем на основі біологічних макромолекул. Теорія та
комп'ютерне моделювання.
Фізичні аспекти біомолекулярних наносистем.

Взаємодія біомолекул з наночастинками і наноструктурованими поверхнями.
Підсилення оптичних процесів в біомолекулах наноструктурованими
металевими поверхнями.
Гібриди біомолекул з вуглецевими наноструктурами (графен, нанотрубки,
фулерени та інші вуглецеві наночастинки).
ОБГОВОРЕННЯ ЗА КРУГЛИМ СТОЛОМ:
Підсилення сигналів ІЧ-спектроскопії, флуоресценції, Раман-спектроскопії,
спектроскопії когерентного антистоксового раманівського розсіяння (CARS).
Нові матеріали для сенсорів на клітинному і молекулярному рівні
ВАЖЛИВІ ДАТИ:
30.03.2015 термін реєстрації
31.05.2015 термін подачі тез
05.09.2015 термін оплати реєстраційного внеску
01.10.2015 початок конференції
04.10.2015 закінчення конференції
КОНТАКТИ:
Організаційний комітет NBP 2015:
Інститут фізики Національної академії наук України,
проспект Науки 46, Київ, Україна, 03680
тел: +380 44 5259851, факс: +380 44 5251589
E-mail: NanoBioPhysics2015@gmail.com
Web: http://www.iop.kiev.ua/~nbp2015
ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ:
Кращі роботи будуть опубліковані в журналі "Український фізичний журнал",
ISSN: 0372-400X (UA), 2071-0186 (EN), 2071-0194 (Online). Інформацію для
авторів
Ви
можете
знайти
на
сайті
журналу
(http://www.ujp.bitp.kiev.ua/index.php?item=i).
ПРОЖИВАННЯ:

Проживання за доступною вартістю в гуртожитку Державного закладу
післядипломної освіти "Центру підвищення кваліфікації керівних працівників та
спеціалістів промисловості" (http://www.hotel.dzpo-cpk.com.ua/index.php). Якщо
Ви бажаєте забронювати номер в цьому готелі, вкажіть про це у реєстраційній
формі.
ОРГВНЕСОК:
Учасники........................................... 50 EUR
Студенти................................................. 30 EUR
Супроводжуючі особи .......................... 30 EUR
РЕЄСТРАЦІЯ:
Реєстраційні форми та форми для тез доступні на сайті конференції
http://www.iop.kiev.ua/~nbp2015, або інформацію Ви можете надсилати за
адресою: NanoBioPhysics2015@gmail.com
ДОПОВІДІ МОЖНА ПРЕДСТАВИТИ У ВИГЛЯДІ:
Запрошеної, пленарної або усної доповіді, а також стендової доповіді. Кращі
доповіді молодих вчених будуть нагороджені.
__________________________________________________________________
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.
__________________________________________________________________
Міжнародна наукова конференція «Наука, техніка та інноваційні технології
в епоху могутності та щастя»
Академія наук Туркменістану запрошує наукові установи НАН України до
участі в роботі Міжнародної наукової конференції «Наука, техніка та інноваційні
технології в епоху могутності та щастя», яка відбудеться з 11 по 13 червня 2015
р. в Ашгабаті (Туркменістан).
Серед основних напрямів конференції – інноваційні технології в сільському
господарстві, медицині; виробництво лікарських засобів; нанотехнології,
біотехнології; охорона природи, екологія та раціональне використання
природних ресурсів.
АН Туркменістану оплачує проїзд (авіа та залізничний транспорт) і
проживання в Туркменістані учасників конференції, які отримали офіційне
запрошення Організаційного комітету.
Інформацію про умови участі в конференції можна отримати на сайті АН
Туркменістану за адресою http://www.science.gov.tm/events/conf_sci15/
__________________________________________________________________

КОНКУРСИ, ГРАНТИ
__________________________________________________________________
Стандартні гранти Вишеградського фонду
Фонд Стандартних Грантів передбачає, щоб до участі були залучені організації
Вишеградського фонду зі щонайменше трьох країн "Четвірки", однак
рекомендується залучати партнерів з усіх чотирьох країн.
Дедлайн: 15 березня/15 вересня кожного року
Доступно: для будь якої зареєстрованої організації або особи по всьому світу
Розмір гранту: від €6,001 та більше
Міжнародний Вишеградський Фонд – міжнародна організація, що розташована у
Братиславі, Словаччині. Метою Фонду є сприяння та активізація тісної співпраці
між мешканцями та організаціями в регіоні і також у Вишеградській четвірці
(Чехія, Угорщина, Польща, Словаччина) та інших країнах, особливо Північних
Балканах та країнах Східного партнерства (Вірменія, Азербайджан, Білорусь,
Грузія, Молдова та Україна). Фонд здійснює підтримку шляхом надання грантів
для суспільних, культурних, наукових та освітніх проектів, молодіжних обмінів,
транскордонних проектів та сприяння туризму, а також для програм
індивідуальної мобільності (стипендії, проживання).
Фонд Стандартних Грантів передбачає, щоб до участі були залучені організації
Вишеградського фонду зі щонайменше трьох країн "Четвірки", однак
рекомендується залучати партнерів з усіх чотирьох країн.
Проект, який фінансується фондом Стандартних Грантів має бути в одній з
наступних категорій: культурна співпраця, наукові обміни та дослідження,
молодіжний обмін, транскордонна співпраця та сприяння туризму.
Вимоги
Кожна юридична чи фізична особа по всьому світу має право на фінансування,
якщо тільки наданий план проекту відповідає тематиці Вишеградського регіону і
сприяє співпраці серед проектних партнерів регіону. Перевага надається
заявникам з неурядових та неприбуткових організацій, з органів місцевого
самоврядування, публічним школам та університетам, дослідникам та
науковцям, та громадським установам, за винятком установ, які фінансуються з
державного бюджету, наприклад міністерства, посольства, культурні інститути.
Гранти

Мінімальний розмір гранту становить €6,001. Фінансовий внесок Фонду не може
перевищувати 70% від загальної вартості проекту, включаючи внески аплікантів
та інших суб’єктів.
Подання
Усі заявки повинні бути подані через систему онлайн подання до 12.00 за
центральноєвропейським часом в останній день прийому заявок; підписані
папери з супутніми документами можуть бути доставлені особисто до 16.00 за
центральноєвропейським часом в той самий день або надіслані поштою з
поштовою позначкою в цей день найпізніше.
__________________________________________________________________
КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – ЛИТОВСЬКИХ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2016 – 2017 рр.
На виконання Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки
про співробітництво в галузі науки, освіти і культури від 04.08.93, Протоколу
четвертого засідання двосторонньої українсько-литовської комісії зі
співробітництва у сфері науки та технологій, Міністерство освіти і науки
України, Міністерство освіти і науки Литовської Республіки та Науководослідна рада Литви оголошують конкурс спільних українсько-литовських
науково-дослідних проектів для реалізації у 2016-2017 рр.
Мета конкурсу
Cприяння розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між
науковцями обох країн.
Пріоритетні напрями:
 Інформаційні та нові виробничі технології
(лазерні, прецизійні,
механотронні, робототехнічні, плазмові, оптоелектронні, сенсорні, тощо)
 Енергетика та енергоефективність;
 Екологія та раціональне природокористування;
 Науки про життя, нові технології лікування та профілактики
найпоширеніших хвороб, дослідження у сфері біотехнології, біоінженерії
та генетики;
 Нові речовини та матеріали;
 Соціальні та гуманітарні науки;
 Технології оборонного спрямування.
Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп
вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ обох країн.

Конкурс відкрито з 30 березня по 29 травня 2015 року
Критерії відбору
Після перевірки пропозицій на відповідність умовам конкурсу, кожна заявка
передається на наукову експертизу, що проводиться паралельно в обох країнах.
Після цього спільна Комісія, яка збирається за ініціативою Міністерства освіти і
науки України та Міністерства освіти і науки Литовської Республіки, приступає
до остаточного розгляду проектів, з метою відбору для подальшого
фінансування.
Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:

компетентність науковців та їх здатність довести проект до логічного
завершення;

взаємний обмін досвідом;

наукова та практична цінність очікувані від проекту;

участь докторів наук та/або молодих вчених.
Увага! МОН не прийматиме нових заявок від українських керівників та
учасників проектів, які наразі отримують гранти за цією програмою.
Наукові колективи, які вже отримували фінансування в рамках цієї
програми, можуть подавати проекти на конкурс тільки після того, як мине
1 рік з моменту закінчення терміну отримання останнього фінансування за
цією програмою.
Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька заявок.
Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за одним
проектом.
Інтелектуальна власність
Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити
усіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових
цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна
увага приділятиметься тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося
незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.
Фінансування
Фінансування проекту виділяється на два роки (щороку окремо). Рішення
про продовження фінансування на другий рік приймається після розгляду звіту
за попередній етап роботи.
Сторона, що направляє вченого, оплачує транспортні витрати, пов'язані з
проїздом свого вченого в країну партнера, вартість проживання в готелі, добові.
Основні документи та терміни подання заявок на конкурс
- супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника
Міністра освіти і науки Стріхи М.В., із обов’язковим зазначенням назви
програми за конкурсом якої подаються документи;

- заповнена форма заявки на участь у конкурсі із оригіналами підписів та
печаток (у паперовому вигляді (2 прим.) та на електронному носії);
- лист від литовської організації-партнера на бланку;
- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі
проекту – 1 прим.;
- анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту – 1
прим.
Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше
останнього дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу МОН
(Україна, 01601, Київ, бульвар Шевченка 16), а також зареєстровані у канцелярії:
- у разі надсилання поштою - кімната 310 (штамп на конверті поштового
відправлення повинен датуватися не пізніше 29 травня 2015 р.);
- у разі особистої передачі – документи необхідно залишити у скриньці для
листувань, яка розташована у холі МОН.
Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог,
розглядатись не будуть!
Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на веб-сторінці:
www.mon.gov.ua
Кандидатам на участь у конкурсі з української сторони варто переконатися
у тому, що їх литовські партнери подали відповідну заявку до Науково-дослідної
ради Литви.
В межах виділеного бюджетного фінансування, з виконавцями робіт
щорічно укладаються договори на виконання конкретних проектів з
фінансуванням національної частини проекту поточного року.
Після закінчення виконання проекту Замовникові (установі, з якою
Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У наукових
звітах повинні бути викладені результати наукових досліджень, акти
впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі
перспективи від широкого впровадження наукових розробок.
Контактні установи:
В Україні:

В Литовській Республіці:

Міністерство освіти і науки України

Науково-дослідна рада Литви

Відповідальна особа
Космач Наталія Олегівна
Управління міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції
Тел. 287 82 50
e-mail: kosmach@dknii.gov.ua
www.mon.gov.ua

Відповідальна особа
Аста Александравічене
Відділ міжнародного співробітництва
Тел. +3705 2107397
Факс +3705 2618535
E-mail: asta.aleksandraviciene@lmt.lt
www.lmt.lt

_________________________________________________________________________________

Конкурс проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН
України на 2015-2016 рр
З 1 квітня 2015 року НАН України оголошує конкурс проектів
науково-дослідних робіт молодих учених НАН України на 2015-2016 рр.
Перед подачею друкованого запиту необхідно заповнити спеціальну
електронну форму, що буде розміщено на сайті НАНУ наступного тижня.
В додатку - розпорядження Президії НАН України, форма запиту та умови
конкурсу.
Останній день подачі документів до Комісії по роботі з науковою
молоддю НАНУ - 30 квітня 2015 року.
_________________________________________________________________
Конкурс спільних українсько-білоруських науково-дослідницьких
проектів 2015 року
Конкурс науково-дослідницьких проектів, що спільно виконуються
колективами українських та білоруських учених проводиться за наступними
науковими напрямами: - (01) математика, механіка, інформатика та
інформаційні технології; - (02) фізика; - (03) хімія та хімічні технології; - (04)
біологічні науки, біотехнології (у т.ч. медичні); - (05) науки про Землю,
космічні дослідження; - (06) наносистеми та нанотехнології; - (07) нові
речовини та матеріали; - (08) енергетика, ядерна енергетика.
Останній термін подачі заявки - 16 квітня 2015 року.
Телефон для довідок (НАН України): (044) 239-65-96;
E-mail: atamanenko@nas.gov.ua.
__________________________________________________________________

