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КОНФЕРЕНЦІЇ
27–30 серпня 2015 р. буде проведена
7 Українсько-польська науково-практична конференція
"ЕЛЕКТРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЕлІТ-2015)
Місце проведення: Львів, Чинадієво
27–30 серпня 2015 р.
Місця проведення конференції:
- м. Львів (Львівський національний університет імені Івана Франка)
- смт. Чинадієво Закарпатської області (спортивно-оздоровчий табір „Карпати”
Львівського національного університету імені Івана Франка . Прийом текстів
тез і реєстрація на сайті учасників конференції до 15.06.2015 р.

Інформаційні системи і технології






Методи та засоби обробки
інформації
Прикладні інформаційні технології
та системи
Геоінформаційні технології та
системи
Веб-технології
Високопродуктивні обчислювальні
системи

Мікро- та наноелектроніка







Матеріали електронної техніки
Напівпровідникова
електроніка та
оптоелектроніка
Наноплазмоніка
Електронні прилади та
системи
Моделювання явищ, процесів і
систем в електроніці





Мікропроцесорні інформаційні
системи
Комп'ютерне моделювання
Моніторинг та діагностика
параметрів середовищ та
матеріалів

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська та російська.
До початку роботи конференції буде видано "Збірник матеріалів доповідей VIIої українсько-польської науково-практичної конференції "Електроніка та
інформаційні технології".
Робота конференції завершиться підведенням підсумків і рекомендацією
матеріалів доповідей до друку в фахових виданнях:
Збірник наукових праць Львівського національного університету імені
Івана Франка „Електроніка та інформаційні технології”;
 Acta Agrophysica (Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics Polish
Academy of Sciences)
Під час конференції буде проведено круглі столи й робочі семінари із
представниками зацікавлених організацій, установ, підприємств і компаній щодо
практичного використання наукових розробок і підготовки фахівців в галузі
електроніки та інформаційних технологій.


Телефони для довідок:
 (032) 239 43 29 (проф. Болеста І.М., співголова організаційного комітету)
 (032) 239 42 24 (доц. Карбовник І.Д., секретар організаційного комітету)
 (032) 239 41 12 (проф. Половинко І.І., декан факультету електроніки)
 (032) 239 42 24 (доц. Вельгош С.Р., секретар програмного комітету)
Адреса електронної пошти

Адреса оргкомітету:
Факультет електроніки Львівський національний університет імені Івана
Франка, вул. Тарнавського 107, 79017, м. Львів, Україна
____________________________________________________________________
"Фундаментальні і прикладні аспекти наноелектромагнетизму - FANEM
2015"
25-27 травня 2015 року в Білоруському національному університеті (Мінськ)
пройде міжнародна конференція "Фундаментальні і прикладні аспекти
наноелектромагнетизму - FANEM 2015"

Сучасний активний поступ в галузі синтезу різних наноструктур та
дослідження їх захоплюючих фізичних і хімічних властивостей, мотивували
значне зростання по всьому світу людських і фінансових інвестицій в область
нанотехнологій. Ця галузь поєднує в собі не тільки захоплюючий прогрес в
галузі фундаментальних досліджень, але і безпосередню можливість реалізації в
новітніх пристроях і продуктах, що мають високий соціальний запит та суттєвий
комерційний потенціал.
Дана науково-практична конференція покликана об’єднати досвід та знання
науковців та технологів, що спеціалізуються в різних областях синтезу
наночастинок і наноструктурованих матеріалів, зі своїми колегами, що
працюють в області електромагнітної теорії і прикладної електродинаміки.
Таким чином, конференція має дуже широкий спектр, що охоплює різні
аспекти загальної теорії, моделювання, проектування, синтезу, характеристики,
області застосування, починаючи від комерційних тонкоплівкових покриттів до
матеріалів і компонентів схем та нанопристроїв.
Організатори: C.R.E.A.T.E. Консорціум, Неаполь, Італія
Інститут ядерних проблем та Білоруський державний університет, Мінськ,
Білорусь
У співпраці з:
факультетом електротехніки та інформаційної техніки Університету Кассіно та
Південного Лаціо, Кассіно, Італія
За підтримки: НАТО, Наука заради миру
Детальна інформація на сайті конференції

LUMDETR 2015
20 - 25 вересня 2015 року в конференц-центрі Dorpat в Тарту, Естонія, пройде
9-а Міжнародна конференція з люмінесцентних детекторів і перетворювачів
іонізуючого випромінювання «LUMDETR 2015».
Конференція організована Інститутом фізики та Тартуським університетом.
"LUMDETR 2015" є продовженням серії конференцій, започаткованих
Інститутом фізики твердого тіла та Латвійським університетом в 1991 році, та
проходили в Естонії (Таллінн, 1994), Польщі (Устрон, 1997), Латвії (Рига, 2000),
Чеській Республіці (Прага, 2003), Україні (Львів, 2006), Польщі (Краків, 2009) і
Німеччині (Галле, 2012).
На конференції будуть представлені останні досягнення в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень в області люмінесценції, процесів
переносу енергії, зберігання та перетворення енергії іонізуючого

випромінювання в твердих тілах, фізиці і хімії люмінесцентних люмінофорів,
дозиметричних і сцинтиляційних матеріалів, а також всіх пов'язаних з нею
додатках.
Керівники оргкомітету Марко Кірм та Олександр Лущик
Секретар конференції Віталій Нагірний
Детальна інформація на сайті конференції.

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.
С 16 по 23 сентября 2015 года во Львове состоится V Международная
конференция «Наноматериалы: использования и свойства».

__________________________________________________________________
Шановні юристи!
Організаційний комітет Міжнародної науково-практичної інтернетконференції інформує Вас, що за сприянням та при активній участі
Тернопільської міської громадської організації "Правозахисна організація
"АКВІТАС" 3 червня 2015 року буде проводитись науково-практична інтернетконференція на тему: "Верховенство права у законодавчих процесах".
Прохання матеріали надсилати завчасно. Роботи учасників приймаються до 3
червня 2015 року включно.
Адреса сайту www.lex-line.com.ua
Планується робота за секціями: 1. Теорія та історія держави і права. Історія
політичних і правових вчень. Філософія права; 2. Конституційне право.
Конституційне процесуальне право. Міжнародне право; 3. Цивільне та сімейне
право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право.
Зобов'язальне право. Міжнародне приватне право; 4. Кримінальне право.
Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінальновиконавче право; 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне
право. Митне та податкове право. Муніципальне право; 6. Трудове право та
право соціального забезпечення; 7. Екологічне право. Земельне право. Аграрне
право; 8. Фінансове право. Банківське право; 9. Господарське право.
Господарське процесуальне право; 10. Судові та правоохоронні органи.
Адвокатура; 11. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне
право; 12. Медичне право.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська та польська.
Ваші доповіді будуть розміщені на даному сайті, а також будуть
опубліковані у збірниках конференції. Всі науково-практичні конференції, які
знаходяться на нашій інтернет-сторінці містять секції виключно юридичного
спрямування. Доповіді розміщуються на даному сайті та у збірниках інтернетконференції посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів.
З матеріалами конференції зможе ознайомитись кожен користувач мережі
Internet будь-якої країни світу.
Вартість публікації у збірнику тез доповідей складає 40 гривень за кожну
повну (або неповну) сторінку формату А4 та 25 гривень за збірник. Оплата за
видання збірників надсилається на розрахунковий (транзитний) рахунок
29244825509100 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299, код ОКПО 14360570.
Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку 4149 4978 2392 3927
Русенко С. Я. (ІПН 3040403057).
Вимоги до оформлення тез доповідей: матеріали подаються у форматі “doc”
або “rtf” текстового редактора Microsoft Word; обсяг тексту – 2-6 сторінок; поля
з усіх сторін 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між рядками
1,5;
Тези, відомості про автора (авторів), відсканована (сфотографована)
квитанція про оплату та при необхідності рецензія направляються в
електронному вигляді на e-mail: lex-line@ukr.net.

Відомості про авторів, яким необхідно надіслати збірники надсилаються в
окремому файлі із зазначенням домашньої адреси, телефону, місця роботи або
навчання, посади, вченого звання, наукового ступеня, e-mail (за можливістю та
бажанням).
Тези студентів та курсантів ВУЗів мають супроводжуватися рецензією
наукового керівника.
Зразок оформлення тез
Секція
НАЗВА ДОПОВІДІ
Науковий ступінь, ПІБ автора
Місце роботи або навчання
Текст доповіді
Література:
1.
!!!Важливо пам’ятати!!!

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори
доповідей.

Кожна неповністю заповнена текстом сторінка оплачується в тій
самій сумі що і заповнена.

Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути
ретельно підготовлений.

На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника
на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про авторів. Для
отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 25
гривень за кожен додатковий примірник, про що необхідно вказати у квитанції
що надсилається.
Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Оргкомітет МНПІК
а/с 1079, м. Тернопіль 46010
Контактний телефон: 0979074970
e-mail: lex-line@ukr.net
__________________________________________________________________
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/
Международная научная конференция «Наука, техника и инновационные
технологии в эпоху могущества и счастья»
ШАНОВНІ НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, ВИКЛАДАЧІ, АСПІРАНТИ,
СТУДЕНТИ!
Державний вищий навчальний заклад
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
Рада молодих учених університету
Наукове студентське товариство
запрошують Вас взяти участь у роботі ІV Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в
умовах глобалізації», яка відбудеться 30-31 травня 2015 р.
Планується робота за секціями:
І. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Систематика та географія вищих
рослин
2. Структурна ботаніка та біохімія
рослин
3. Мікологія та альгологія
4. Інтродукція рослин
5. Молекулярна біологія
6. Зоологія
7. Фізіологія людини та тварин
8. Біохімія та біофізика
9. Генетика та цитологія
10. Біоінженерія та біоінформатика
ІІ. ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ

1. Регіоноведення і регіональна
організація суспільства
2. Спостереження, аналіз та прогноз
метеорологічних умов
3. Гідрологія та водні ресурси
4. Біогеографія, біорізноманітність
5. Картографія та геоінформатика
6. Природокористування та
екологічний моніторинг
7. Техніка та технологія
геологорозвідувальних робіт
8. Ґрунтознавство
9. Економічна географія
ІІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1. Підвищення ролі державного
службовця на сучасному етапі
розвитку суспільства
2. Сучасні технології управління
3. Взаємодія різних гілок влади
4. Підготовка державних службовців
ІV. ЕКОЛОГІЯ
1. Стан біосфери та його вплив на
здоров’я людей
2. Екологічні та метеорологічні
проблеми великих міст і
промислових зон
3. Радіаційна безпека та соціальноекологічні проблеми
4. Промислова екологія і медицина
праці
5. Проблеми екологічного виховання
молоді
6. Екологічний моніторинг
V. ЕКОНОМІКА
1. Банки та банківська система
2. Зовнішньоекономічна діяльність
3. Фінансові відносини
4. Управління трудовими ресурсами
5. Маркетинг та менеджмент
6. Облік та аудит
7. Економіка підприємства
8. Логістика
9. Економіка АПК
10. Регіональна економіка
11. Економічна теорія
12. Державне регулювання
економікою
13. Макроекономіка
VI. ІСТОРІЯ
1. Історія України
2. Загальна історія
3. Історія науки і техніки
4. Етнографія
5. Усна історія
6. Історіографія та джерелознавство
7. Археологія
VII. МАТЕМАТИКА
1. Диференціальні та інтегральні
рівняння
2. Перспективи систем інформатики

3. Теорія ймовірностей та
математична статистика
4. Прикладна математика
5. Математичне моделювання
VIIІ. МИСТЕЦТВО
1. Музичне мистецтво
2. Образотворче мистецтво
3. Декоративно-прикладне
мистецтво
4. Театральне мистецтво
5. Фото- і кіномистецтво
6.Дизайн
7. Хореографія
IX. ПЕДАГОГІКА
1. Дистанційна освіта у вищий школі
2. Проблеми підготовки фахівців
3. Методичні основи виховного
процесу
4. Стратегічні напрями
реформування системи освіти
5. Сучасні методи викладання
6. Загальна педагогіка
7. Соціальна педагогіка
8. Історія педагогіки
X. ПОЛІТОЛОГІЯ
1. Політичні технології
2. Проблеми інтеграції України у
світове співтовариство
3. Відносини України з НАТО
4. Геополітика
5. Вибори і виборчі системи
XI. ПРАВО
1. Історія держави та права
2. Адміністративне і фінансове
право
3. Охорона авторських прав
4. Трудове право та право
соціального забезпечення
5. Карне право та кримінологія
6. Боротьба з економічними
злочинами
7. Екологічне, земельне та аграрне
право
8. Конституційне право
9. Цивільне право
10. Господарське право

11. Криміналістика та судова
медицина
12. Підприємницьке та банківське
право
13. Кримінально-процесуальне
право
XII. ПСИХОЛОГІЯ
1. Форми роботи психологапрактика
2. Сучасні тенденції в методології
психологічних досліджень
3. Психолого-виховні проблеми
становлення особистості в сучасних
умовах
4. Клінічна психологія
5. Загальна психологія
6. Вікова і педагогічна психологія
7. Психологія розвитку
8. Психологія праці
9. Психофізіологія
10. Соціальна психологія
XIII. СОЦІОЛОГІЯ
1. Історія соціологічної думки
2. Суспільство як соціальна система
3. Соціальна структура суспільства
4. Соціальні інститути
5. Соціологічні дослідження
6. Сучасні технології соціального
опитування
XIV. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
1. Комп’ютерна інженерія
2. Обчислювальна техніка та
програмування
3. Програмне забезпечення
4. Інформаційна безпека
XV. ФІЗИКА
1. Астрономія та фізика космосу
2. Експериментальна ядерна фізика
3. Квантова теорія поля
4. Лазерна та оптоелектронна
техніка
5. Молекулярна фізика
6. Оптика твердого тіла
7. Теоретична фізика
8. Фізика високих енергій

9. Фізика металів
10. Фізичне матеріалознавство
11. Ядерна енергетика
XVІ. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА
ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
1. Розвиток фізкультури і спорту в
сучасних умовах
2. Олімпійський спорт
XVIІ. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Методика викладання мови та
літератури
2. Риторика і стилістика
3. Теоретичні та методологічні
проблеми дослідження мови
4. Синтаксис: структура, семантика,
функція
5. Методи та прийоми контролю
рівня володіння іноземною мовою
6. Актуальні проблеми перекладу
7. Мова, мовлення, мовна
комунікація
8. Українська мова та література
9. Російська мова і література
10. Іноземні мови
11. Етно-, соціо- та психолінгвістика
XVIIІ. ФІЛОСОФІЯ
1. Соціальна філософія
2. Історія філософії
3. Філософія культури
4. Філософія релігії
5. Філософія науки
ХІХ. ХІМІЯ
1. Неорганічна хімія
2. Екологічна хімія
3. Аналітична хімія
4. Хімічний контроль об’єктів
навколишнього середовища
5. Хімічна експертиза та екобезпека
6. Органічна хімія
7. Хімія природних сполук
8. Фізична хімія
9. Хімія високомолекулярних сполук

Оргкомітет конференції планує розміщувати статті на web-сторінці за
адресою: http://confscience.webnode.ru.
За результатами конференції буде сформований електронний збірник
матеріалів, який можна буде скачати в PDF-форматі на головній сторінці
конференції за адресою: http://confscience.webnode.ru. Скачати збірник
можна буде через 10 днів після закінчення роботи конференції.
Авторам статей оргкомітет планує надіслати електронні сертифікати
учасників конференції (за необхідності).
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Останній термін надсилання статей – 29 травня 2015 р. (включно).
Оргкомітет приймає статті об’ємом від 5 до 10 сторінок набраних у
редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файла з розширенням
*.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал
– 1,5, усі поля сторінки – 20 мм.
Наукові статті надсилаються разом з фото- або сканкопією квитанції про
сплату оргвнеску на електронну адресу оргкомітету конференції
conferences@ukr.net (два документи в одному листі).
Для участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику
необхідно сплатити оргвнесок у розмірі 80 грн. (в оргвнесок входить оплата
за розміщення на сайті, верстка збірника, редагування текстів). Кожен
додатковий сертифікат (за умови, що авторів статті декілька) оплачується
окремо (вартість ‒ 5 грн.).
Кошти перераховуються на картку Приватбанку 4405 8850 8229 9642
(одержувач – Кикоть Сергій Миколайович; призначення платежу –
поповнення рахунку Кикотя С.М.).
Увага!
Після
здійснення
проплати
обов’язково
зробіть
підтвердження, надіславши sms-повідомлення на номер 093 056 94 96 (із
зазначенням прізвища учасника конференції).
Адреса оргкомітету конференції: 08401, Київська область,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, кім. 203.
Координатор інтернет-конференції – Кикоть Сергій Миколайович
(контактний телефон: (093) 056 94 96).
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
Перший рядок – назва секції (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому
краю).
Другий рядок – ім’я та прізвище автора (шрифт – жирний курсив,
вирівнювання по правому краю).
Третій рядок – назва міста (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по
правому краю, вказується в дужках).
Четвертий рядок – назва наукової статті (великими літерами, шрифт –
жирний, вирівнювання по центру).
Далі йде текст статті, вирівняний по ширині сторінки (абзац ‒ 1,25 см).
Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с.
27], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел,
друге – номер сторінки.
Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен
бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.
Після списку використаних джерел подаються відомості про автора.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
ІСТОРІЯ
Микола Степаненко
(Київ, Україна)
ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В
УКРАЇНІ
НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ
Текст статті
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
1. Коцур В. П. Україна : історичні події та факти / В. П. Коцур, А. П. Коцур.
– Переяслав-Хмельницький : Книги–ХХІ, 2005. – 144 с.
2. Левчук К. І. Громадські організації в сучасній Україні (історіографія
проблеми) / К. І. Левчук // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту
ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. – С. 262–
268.
3. Мельников Д. О. Розвиток студентського самоврядування у вищих
навчальних закладах України (80-ті рр. ХХ ст.) / Д. О. Мельников //
Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер.
Історія. – Вінниця, 2006. – Вип. 10. – С. 172–175.
Після списку джерел та літератури подаються відомості про автора
(авторів) статті:
Для викладачів і наукових співробітників:
1) прізвище, ім’я, по батькові автора;
2) науковий ступінь і вчене звання (за наявності);
3) повна назва вищого навчального закладу (наукової установи), в якому
працює учасник конференції;
4) назва кафедри (відділу) і посада;
5) контактний телефон;
6) електронна адреса;
7) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції.
Для аспірантів:
1) прізвище, ім’я, по батькові автора;
2) повна назва вищого навчального закладу (наукової установи), в якому
навчається учасник конференції;
3) назва кафедри і рік навчання;

4) контактний телефон;
5) електронна адреса;
6) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції.
Для студентів:
1) прізвище, ім’я, по батькові автора;
2) повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається учасник
конференції;
3) назва факультету і курс навчання;
4) контактний телефон;
5) електронна адреса;
6) відомості про наукового керівника (П.І.П., ступінь, звання);
7) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції.

__________________________________________________________________
Грант Фонду інженерної інформації ( активно щороку до 28 лютого та 31
серпня )
Фонд інженерної інформації США пропонує грант розміром від 5000 до 25000
доларів на реалізацію інноваційного проекту у сфері інженерії. Конкурс
орієнтований на країни, що розвиваються, а також хоче залучити до інженерії
жінок. Запропонований проект мусить бути орієнтований на підтримку і
зміцнення програм у сфері освіти і послуг, які могли б допомогти викладачам
і студентам отримувати доступ і ефективно використовувати необхідні їм
інформаційні технології.
Проект, який претендує на отримання гранту, може бути присвячений
бібліографічним дослідженням певних інженерних шкіл або бібліотек,
підтримці придбання інформаційних систем або виходу в глобальну мережу
інтернет у світі, що розвивається. Аби зрозуміти, у яких саме грантах
зацікавлений фонд, ви можете отримати успішні проекти для вивчення. На
розгляд приймаються виключно інноваційні пропозиції з прорахованими
результатами, що сприяють значним і тривалим змінам.
Деталі: http://www.eifgrants.org/
__________________________________________________________________
Стипендії вченим для досліджень у європейських університетах
Стипендіальна програма Європейських інститутів післядипломної освіти
пропонує десятимісячне стажування в одному з 16 інститутів-учасників
програми, розташованих у таких містах, як Берлін, Болонья, Будапешт, Відень,
Кембридж, Единбург, Париж, Цюрих, Єрусалим та ін.

Стипендії насамперед пропонуються вченим, які проводять дослідження в
гуманітарних і соціальних науках, але можливе надання гранту вченим, що
спеціалізуються на точних дисциплінах, якщо дослідження не вимагають
наявності лабораторного обладнання та межують з гуманітарними і
соціальними науками.
До участі у програмі запрошуються як молоді перспективні дослідники, так і
вчені зі стажем. На 2016-2017 академічний рік EURIAS пропонує 43 стипендії.
Всі інститути, що беруть участь у програмі, надають однакові умови
стипендіатам (€26,000 для молодого вченого, €38,000 для старшого),
дослідницький бюджет, покриття транспортних витрат.
Заявка повинна бути подана онлайн до 5 червня 2015 року.
The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship Programme is
an international researcher mobility programme offering 10-month residencies in
one of the 16 participating Institutes: Berlin, Bologna, Budapest, Cambridge,
Delmenhorst, Edinburgh, Freiburg, Helsinki, Jerusalem, Lyon, Marseille, Paris,
Uppsala, Vienna, Wassenaar, Zürich. The Institutes for Advanced Study support the
focused, self-directed work of outstanding researchers. The fellows benefit from the
finest intellectual and research conditions and from the stimulating environment of
a multi-disciplinary and international community of first-rate scholars.
EURIAS Fellowships are mainly offered in the fields of the humanities and social
sciences but may also be granted to scholars in life and exact sciences, provided
that their proposed research project does not require laboratory facilities and that it
interfaces with humanities and social sciences. The diversity of the 16 participating
IAS offers a wide range of possible research contexts in Europe for worldwide
scholars. Applicants may select up to three IAS outside their country of nationality
or residence as possible host institutions.
The Programme welcomes applications worldwide from promising young scholars
(postdoc) as well as from leading senior researchers. The EURIAS selection
process has proven to be highly competitive. In order to match the Programme
standards, applicants have to submit a solid and innovative research proposal, to
demonstrate the ability to forge beyond disciplinary specialisation, to show an
international commitment as well as quality publications in high-impact venues.
For the 2016-2017 academic year, EURIAS offers 43 fellowships (21 junior and
22 senior positions). Please check on Avalaible fellowship positions.
All IAS have agreed on common standards, including the provision of a living
allowance (in the range of € 26,000 for a junior fellow and € 38,000 for a senior
fellow), accommodation (or a mobility allowance), a research budget, plus
coverage of travel expenses.

APPLICATION AND DEADLINE
– Applications are submitted online via www.eurias-fp.eu, where you will find
detailed information regarding the content of the application, eligibility criteria,
selection procedure, etc.
– Applications period April 9th → June 5th, 2015.
– The deadline for application is June 5th, 2015, 12 PM (noon) GMT. Late
applications will not be considered.
SELECTION PROCEDURE
–Scientific assessment by two international reviewers
– Pre-selection by the international EURIAS Scientific Committee
– Final selection by the IAS academic boards
– Publication of results (January 2016)
CALENDAR OF ACTIONS
Launch of the call for applications → April 9th, 2015
Application deadline → June 5th, 2015, 12 PM (noon) GMT
Results of the preselection by EURIAS Scientific Committee → Mid-November,
2015
Publication of IAS final selections → Mid-January, 2016
Arrival of fellows → September/October 2016
ELIGIBILITY CRITERIA
Please check on the following pages :
- http://www.2016-2017.eurias-fp.eu/eligibility-requirements
- http://www.2016-2017.eurias-fp.eu/types-fellowships
_____________________________________________________________________________

Конкурс спільних проектів у рамках міжнародної програми наукового
співробітництва між країнами Східної Європи та Швейцарії “SCOPES”
(активно до кінця 2016)
Швейцарськa національнa наукова фундація (Swiss National Science
Foundation, SNSF) та Швейцарське Агентство розвитку та співробітництва
оголошує конкурс на грантову підтримку за таким напрямом:

1. Гранти на участь у конференціях – Conference Grants (CGs).
Проектні пропозиції повинні бути спрямовані на реалізацію таких завдань:






Improvement of institutional and research management.
Improvement of teaching and training, development of curricula.
Modernisation of methodology and approaches.
Improvement of networking.
Research infrastructure development.

Заявку на фінансування повинен подавати виключно швейцарський партнер,
який і буде виступати координатором проекту.
Термін завершення подання аплікаційних форм


за напрямом “Conference Grants”: заявки приймаються постійно до
кінця 2016 року.

Деталі на сайті http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int_sco_call.pdf
__________________________________________________________________

