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КОНФЕРЕНЦІЇ
Міжнародна конференція молодих вчених (CYS-2015)
21-25 вересня 2015 року відбудеться Міжнародна конференція молодих вчених
(CYS-2015), яка об'єднала 5-у Міжнародну конференцію для молодих вчених
Інституту молекулярної біології і генетики НАН України та 1-у Спільну
конференцію установ відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології
НАН України.СYS-2015 буде проведено в Інституті молекулярної біології і
генетики НАН України, у Києві (Україна) з 21 (понеділок) до 25 вересня
(п'ятниця) 2015 року.
Секції конференції:







молекулярна біологія
генетика
біотехнологія
біоінформатика та структурна біологія
фізіологія
клітинна біологія

Реєстраційна інформація:
Для реєстрації, будь ласка, заповніть форму:
https://docs.google.com/forms/d/1wpDbU94JSVglCAWPUyXeHgonf_JV4RJfIJZlLZPqWg/viewform
Реєстраційний внесок:
Учасники з України Інші учасники
Рання реєстрація
300 грн
30 євро
Регулярна реєстрація 500 грн
50 євро
Контактна інформація:
Секретар:
Вікторія Косач
cys.kyiv.2015@gmail.com
Голова Оргкомітету:
Олександр Скороход
rmd@imbg.org.ua
Телефон: +38 (044) 526-20-16
Докладну інформацію про конференцію можна подивитися:
http://imbg.org.ua/docs/rmd/The-5th-and-the-1st-CYS-2015.pdf
https://www.facebook.com/groups/1819147811644461/

«Українська наука: проблеми сьогодення та перспективи розвитку» (2425.07.2015)
Запрошуємо вас взяти участь у ХVІI Міжнародній науково-практичній
конференції «Українська наука: проблеми сьогодення та перспективи
розвитку»
Місце та час проведення конференції: м. Київ, 24-25 липня 2015 р.




прийом матеріалів — до 24 липня 2015 р.
прийом оплат — до 25 липня 2015 р.
публікація та розсилка збірників авторам — серпень 2015 р.

Секції конференції
1. Природничо-географічні та екологічні дослідження
2. Фізика
3. Хімія
4. Математика та її застосування
5. Журналістика
6. Економіка та підприємництво
7. Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних
систем
8. Історія, політологія, міжнародні відносини
9. Менеджмент і адміністрування
10. Культура та мистецтво
11. Педагогіка
12. Психологія
13. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини
14. Мовознавство та літературознавство
15. Соціологія, філософія, релігієзнавство
16. Правознавство
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька,
французька, польська.
Умови участі:
1. Заповнити та надіслати нам заявку на участь у конференції за зразком та
доповідь, оформлену відповідно до висунутих вимог. Адреса електронної
пошти редакцiї – novaosvita@gmail.com
2. Якщо доповідь успішно прийнята та підтверджена до публікації, ми
відправляємо вам лист з інформацією про прийняття доповіді до участі в
конференції та реквізити для оплати організаційного внеску.
З метою компенсації редакційних, коректорських, видавничих і поштових
витрат авторам необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі:

Оргвнесок за участь в конференції та публікацію до 5 стор. включно
Перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної
сторінки (за сторінку)
Отримання додаткових екземплярів збірників (за екземпляр)
Отримання сертифікату учасника конференції

175.00
грн
25.00 грн
60.00 грн
25.00 грн

Загальний обсяг однієї публікації, включений в організаційний внесок – текст
доповіді до 5 сторінок, в т.ч. література. Кількість публікацій від одного автора
не обмежується. Збірники матеріалів розсилаються авторам рекомендованими
листами (Укрпошта) на поштову адресу, вказану у заявці, протягом одного
місяця після проведення конференції. В разі обрання експрес-доставки Нова
Пошта (платником послуг перевезення є отримувач доставки) збірник
буде доставлено службою експрес-доставки на обране отримувачем
відділення. На одного автора надсилається один авторський примірник
збірника матеріалів на адресу першого автора, який вказаний у відомостях про
авторів (заявці).
3. Надіслати на електронну пошту редакцiї – novaosvita@gmail.com наступні
документи:
а) форму заявки на участь у конференції за зразком;
б) скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про сплату
організаційного внеску;
в) доповідь, оформлену відповідно до висунутих вимог.
Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації,
наприклад «Шевченко_Заявка» тощо.
Примітка:
• якщо після надсилання повного пакету документів вам не відповіли протягом
3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно, редакція електронною
поштою повідомить вас про отримання та прийняття матеріалів;
• відповідальність за зміст та достовірність інформації (статей та тез доповідей)
несуть автори;
• редакція не несе відповідальності за несвоєчасне надходження та неотримання
збірника тез конференції, внаслідок надання учасником неправильних даних та
несвоєчасне отримання рекомендованих листів, що трапилось з вини УДППЗ
“Укрпошта”;
• якщо ви протягом трьох тижнів (для громадян України) після проведення
наукової конференції не отримали збірник, зверніться, будь ласка, до Вашого
відділення “Укрпошта”;
• за додатковою інформацією звертайтесь за телефонами, які вказані в
контактах або на e-mail редакції.

«Сучасна наука: теорія і практика» (26-27.06.2015)
Запрошуємо вас взяти участь у VІI Міжнародній науково-практичній
конференції
«Сучасна наука: теорія і практика»
Місце та час проведення конференції: м. Київ, 26-27 червня 2015 р.




прийом матеріалів — до 26 червня 2015 р.
прийом оплат — до 27 червня 2015 р.
публікація та розсилка збірників авторам — липень 2015 р.

Секції конференції
1. Біологічні науки
2. Біотехнологія та генетика
3. Будівництво та архітектура
4. Географічні науки
5. Геолого-мінералогічні науки
6. Економічні науки
7. Енергетика та енергозбереження
8. Журналістика та інформація
9. Історичні науки
10. Культура та мистецтво
11. Медицина та фармація
12. Менеджмент і адміністрування
13. Металургія та матеріалознавство
14. Мистецтвознавство та література
15. Педагогічні науки
16. Політичні науки
17. Природничі науки
18. Психологічні науки
19. Реклама та маркетинг
20. Сільське господарство і лісництво
21. Соціологічні науки
22. Сфера обслуговування
23. Технічні науки
24. Фізико-математичні науки
25. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
26. Філологічні науки
27. Філософські науки
28. Хімічні науки
29. Юридичні науки
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька,
французька, польська.

Умови участі:
1. Заповнити та надіслати нам заявку на участь у конференції за зразком та
доповідь, оформлену відповідно до висунутих вимог. Адреса електронної
пошти редакцiї – novaosvita@gmail.com
2. Якщо доповідь успішно прийнята та підтверджена до публікації, ми
відправляємо вам лист з інформацією про прийняття доповіді до участі в
конференції та реквізити для оплати організаційного внеску.
З метою компенсації редакційних, коректорських, видавничих і поштових
витрат авторам необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі:
Оргвнесок за участь в конференції та публікацію до 5 стор. включно
Перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної
сторінки (за сторінку)
Отримання додаткових екземплярів збірників (за екземпляр)
Отримання сертифікату учасника конференції

175.00
грн
25.00 грн
60.00 грн
25.00 грн

Загальний обсяг однієї публікації, включений в організаційний внесок – текст
доповіді до 5 сторінок, в т.ч. література. Кількість публікацій від одного автора
не обмежується. Збірники матеріалів розсилаються авторам рекомендованими
листами (Укрпошта) на поштову адресу, вказану у заявці, протягом одного
місяця після проведення конференції. В разі обрання експрес-доставки Нова
Пошта (платником послуг перевезення є отримувач доставки) збірник
буде доставлено службою експрес-доставки на обране отримувачем
відділення. На одного автора надсилається один авторський примірник
збірника матеріалів на адресу першого автора, який вказаний у відомостях про
авторів (заявці).
3. Надіслати на електронну пошту редакцiї – novaosvita@gmail.com наступні
документи:
а) форму заявки на участь у конференції за зразком;
б) скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про сплату
організаційного внеску;
в) доповідь, оформлену відповідно до висунутих вимог.
Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації,
наприклад «Шевченко_Заявка» тощо.
Примітка:
• якщо після надсилання повного пакету документів вам не відповіли протягом
3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно, редакція електронною
поштою повідомить вас про отримання та прийняття матеріалів;
• відповідальність за зміст та достовірність інформації (статей та тез доповідей)

несуть автори;
• редакція не несе відповідальності за несвоєчасне надходження та неотримання
збірника тез конференції, внаслідок надання учасником неправильних даних та
несвоєчасне отримання рекомендованих листів, що трапилось з вини УДППЗ
“Укрпошта”;
• якщо ви протягом трьох тижнів (для громадян України) після проведення
наукової конференції не отримали збірник, зверніться, будь ласка, до Вашого
відділення “Укрпошта”;
• за додатковою інформацією звертайтесь за телефонами, які вказані в
контактах або на e-mail редакції.
____________________________________________________________________
«Наукова дискусія: теорія, практика, інновації» (27-28.08.2015)
Запрошуємо вас взяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній
конференції «Наукова дискусія: теорія, практика, інновації»
Місце та час проведення конференції: м. Київ, 28-29 серпня 2015 р.




прийом матеріалів — до 28 серпня 2015 р.
прийом оплат — до 29 серпня 2015 р.
публікація та розсилка збірників авторам — вересень 2015 р.

Секції конференції
1. Біологічні науки
2. Біотехнологія та генетика
3. Будівництво та архітектура
4. Географічні науки
5. Геолого-мінералогічні науки
6. Економічні науки
7. Енергетика та енергозбереження
8. Журналістика та інформація
9. Історичні науки
10. Культура та мистецтво
11. Медицина та фармація
12. Менеджмент і адміністрування
13. Металургія та матеріалознавство
14. Мистецтвознавство та література
15. Педагогічні науки
16. Політичні науки
17. Природничі науки
18. Психологічні науки
19. Реклама та маркетинг
20. Сільське господарство і лісництво
21. Соціологічні науки

22. Сфера обслуговування
23. Технічні науки
24. Фізико-математичні науки
25. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
26. Філологічні науки
27. Філософські науки
28. Хімічні науки
29. Юридичні науки
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька,
французька, польська.
Умови участі:
1. Заповнити та надіслати нам заявку на участь у конференції за зразком та
доповідь, оформлену відповідно до висунутих вимог. Адреса електронної
пошти редакцiї – novaosvita@gmail.com
2. Якщо доповідь успішно прийнята та підтверджена до публікації, ми
відправляємо вам лист з інформацією про прийняття доповіді до участі в
конференції та реквізити для оплати організаційного внеску.
З метою компенсації редакційних, коректорських, видавничих і поштових
витрат авторам необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі:
Оргвнесок за участь в конференції та публікацію до 5 стор. включно
Перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної
сторінки (за сторінку)
Отримання додаткових екземплярів збірників (за екземпляр)
Отримання сертифікату учасника конференції

175.00
грн
25.00 грн
60.00 грн
25.00 грн

Загальний обсяг однієї публікації, включений в організаційний внесок – текст
доповіді до 5 сторінок, в т.ч. література. Кількість публікацій від одного автора
не обмежується. Збірники матеріалів розсилаються авторам рекомендованими
листами (Укрпошта) на поштову адресу, вказану у заявці, протягом одного
місяцяпісля проведення конференції. В разі обрання експрес-доставки Нова
Пошта (платником послуг перевезення є отримувач доставки) збірник
буде доставлено службою експрес-доставки на обране отримувачем
відділення. На одного автора надсилається один авторський примірник
збірника матеріалів на адресу першого автора, який вказаний у відомостях про
авторів (заявці).
3. Надіслати на електронну пошту редакцiї – novaosvita@gmail.com наступні
документи:

а) форму заявки на участь у конференції за зразком;
б) скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про сплату
організаційного внеску;
в) доповідь, оформлену відповідно до висунутих вимог.
Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації,
наприклад «Шевченко_Заявка» тощо.
Примітка:
• якщо після надсилання повного пакету документів вам не відповіли протягом
3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно, редакція електронною
поштою повідомить вас про отримання та прийняття матеріалів;
• відповідальність за зміст та достовірність інформації (статей та тез доповідей)
несуть автори;
• редакція не несе відповідальності за несвоєчасне надходження та неотримання
збірника тез конференції, внаслідок надання учасником неправильних даних та
несвоєчасне отримання рекомендованих листів, що трапилось з вини УДППЗ
“Укрпошта”;
• якщо ви протягом трьох тижнів (для громадян України) після проведення
наукової конференції не отримали збірник, зверніться, будь ласка, до Вашого
відділення “Укрпошта”;
• за додатковою інформацією звертайтесь за телефонами, які вказані в
контактах або на e-mail редакції.

Генетика і біотехнологія XXI століття: проблеми, досягнення, перспективи
13-16 жовтня 2015 в Мінську (Республіка Білорусь) буде проведена II
Міжнародна наукова конференція «Генетика і біотехнологія XXI століття:
проблеми, досягнення, перспективи», присвячена 50-річчю заснування
Інституту генетики і цитології НАН Білорусі.
На конференції буде представлена інформація про новітні досягнення в області
генетики, геноміки та біотехнології рослин, тварин, мікроорганізмів і людини;
сучасні тенденції та підходи до вирішення фундаментальних і прикладних
задач для сільського господарства, охорони здоров'я, спорту, охорони довкілля;
обговорені перспективи створення і розвитку інноваційних структур для
впровадження геномних і клітинних біотехнологій, міжнародного
співробітництва з метою спільного вирішення науково-технічних завдань і
впровадження розробок.
Організатори конференції:
Національна академія наук Білорусі,
Інститут генетики і цитології НАН Білорусі,

Громадське об'єднання «Білоруське товариство генетиків і селекціонерів»
Основні напрямки роботи конференції:
Секція 1. Молекулярні та клітинні механізми генетичних процесів.
Секція 2. Генетика, біотехнологія та селекція рослин
Секція 3. Генетика, біотехнологія та селекція тварин
Секція 4. Генетика, біотехнологія та селекція мікроорганізмів
Секція 5. Генетика, геноміка людини. Медична генетика.
Робочі мови конференції:
білоруська, російська, англійська
Розсилка 2-го інформаційного листа та запрошень - до 1 липня 2015
____________________________________________________________________
XXIX Международная заочная научно-практическая конференция
«Научная дискуссия: вопросы медицины»
Материалы принимаются до:
2 Июля, 2015
Дата рассылки сборников:
2 Августа, 2015

К участию в конференции приглашаются аспиранты, соискатели, докторанты,
научные сотрудники, студенты (только в соавторстве с научным
руководителем).
По результатам конференции будет издан сборник материалов конференции с
присвоением кодов ISSN, УДК и ББК, рассылкой по библиотекам,
с регистрацией в Российской книжной палате.

Все статьи, принявшие участие в конференции 02.07.2015, будут
проиндексированы в системе Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ). Для отслеживания цитируемости Вашей работы в научных изданиях
Вам необходимо зарегистрироваться на сайте eLIBRARY.RU.
Секции конференции
1. Медицинские науки
Секция 1. Клиническая медицина. Специальность 14.01.00.
Секция 2. Акушерство и гинекология. Специальность 14.01.01.
Секция 3. Эндокринология. Специальность 14.01.02.
Секция 4. Болезни уха, горла и носа. Специальность 14.01.03.
Секция 5. Внутренние болезни. Специальность 14.01.04.
Секция 6. Кардиология. Специальность 14.01.05.
Секция 7. Психиатрия. Специальность 14.01.06.
Секция 8. Глазные болезни. Специальность 14.01.07.
Секция 9. Педиатрия. Специальность 14.01.08.
Секция 10. Инфекционные болезни. Специальность 14.01.09.
Секция 11. Кожные и венерические болезни. Специальность 14.01.10.
Секция 12. Нервные болезни. Специальность 14.01.11.
Секция 13. Онкология. Специальность 14.01.12.
Секция 14. Лучевая диагностика, лучевая терапия. Специальность 14.01.13.
Секция 15. Стоматология. Специальность 14.01.14.
Секция 16. Травматология и ортопедия. Специальность 14.01.15.
Секция 17. Фтизиатрия. Специальность 14.01.16.
Секция 18. Хирургия. Специальность 14.01.17.
Секция 19. Нейрохирургия. Специальность 14.01.18.
Секция 20. Детская хирургия. Специальность 14.01.19.
Секция 21. Анестезиология и реаниматология. Специальность 14.01.20.

Секция 22. Гематология и переливание крови. Специальность 14.01.21.
Секция 23. Ревматология. Специальность 14.01.22.
Секция 24. Урология. Специальность 14.01.23.
Секция 25. Трансплантология и искусственные органы. Специальность 14.01.24.
Секция 26. Пульмонология. Специальность 14.01.25.
Секция 27. Сердечно-сосудистая хирургия. Специальность 14.01.26.
Секция 28. Наркология. Специальность 14.01.27.
Секция 29. Гастроэнтерология. Специальность 14.01.28.
Секция 30. Нефрология. Специальность 14.01.29.
Секция 31. Геронтология и гериатрия. Специальность 14.01.30.
Секция 32. Профилактическая медицина. Специальность 14.02.00.
Секция 33. Гигиена. Специальность 14.02.01.
Секция 34. Эпидемиология. Специальность 14.02.02.
Секция 35. Общественное здоровье и здравоохранение. Специальность 14.02.03.
Секция 36. Медицина труда. Специальность 14.02.04.
Секция 37. Социология медицины. Специальность 14.02.05.
Секция 38. Медико-социальная экспертиза и медико-социальная реабилитация.
Специальность 14.02.06.
Секция 39. Медико-биологические науки. Специальность 14.03.00.
Секция 40. Анатомия человека. Специальность 14.03.01.
Секция 41. Патологическая анатомия. Специальность 14.03.02.
Секция 42. Патологическая физиология. Специальность 14.03.03.
Секция 43. Токсикология. Специальность 14.03.04.
Секция 44. Судебная медицина. Специальность 14.03.05.
2. Фармакология
Секция 45. Фармакология, клиническая фармакология. Специальность 14.03.06.

Секция 46. Химиотерапия и антибиотики. Специальность 14.03.07.
Секция 47. Авиационная, космическая и морская медицина. Специальность
14.03.08.
Секция 48. Клиническая иммунология, аллергология. Специальность 14.03.09.
Секция 49. Клиническая лабораторная диагностика. Специальность 14.03.10.
Секция 50. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная
физкультура, курортология и физиотерапия. Специальность 14.03.11.
3. Фармацевтические науки
Секция 51. Технология получения лекарств. Специальность 14.04.01.
Секция 52. Фармацевтическая химия, фармакогнозия. Специальность 14.04.02.
Секция 53. Организация фармацевтического дела. Специальность 14.04.03.
Условия участия в конференции: минимальный объем материалов для
сборника — 5 страниц, шрифт Times New Roman, междустрочный интервал —
1.5 пт., кегль — 14, поля с каждой стороны листа по 2 см.
Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными буквами,
выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке
(шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю) — ФИО автора статьи
полностью; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому
краю) — ученое звание, ученая степень, название вуза, страна, город или
должность, место работы, страна, город (сокращения не допускаются); на
следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) — E-mail
для контактов. Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для
каждого автора.
Оформление заголовка, ФИО и должности на английском языке:
информация из п. III.3. информационного письма повторяется на английском
языке.
Аннотация на русском и английском языках: не более 600 знаков (считая
с пробелами) для аннотации на каждом языке. (Если у Вас нет возможности
подготовить аннотацию и ключевые слова на английском языке, то Вы можете
воспользоваться помощью нашего переводчика, сделав соответствующую
пометку в заявке). Список литературы оформляется по алфавиту,
автоматические ссылки не допускаются. Участнику конференции высылается
один сборник (пересылку оплачивает автор статьи).
Условия оплаты: 220 руб. за страницу полную и неполную, 200 руб. —
пересылка почтой России одного экземпляра сборника по РФ, 350 руб. — по

СНГ, 500 руб. — дальнее зарубежье. Дополнительные сборники — 450 руб./экз.
(пересылка осуществляется бесплатно), справка в электронном виде о принятии
статьи к публикации, предъявляемая по месту требования — 70 руб./шт.
Желающим выдается сертификат участника — 130 руб. Предоставляется скидка
5 % на участие в конференции за размещение ссылки на информационное письмо
конференции на сайте учебного или научного заведения, в блоге, на форуме, в
социальных сетях. Также скидка 5 % на участие в конференции предоставляется
за размещение ссылки на нашу группу «ВКонтакте». Чтобы получить скидку,
необходимо вступить в группу и сделать репост записи. При осуществлении
оплаты обязательно проследите, чтобы в назначении платежа были
указаны Ваша фамилия и инициалы.
Заявка на участие:

Дата окончания конференции
ФИО контактного лица
E-mail контактного лица
Телефон контактного лица
Фамилия, имя, отчество авторов (через
запятую)
Номер и название секции
Название статьи
Почтовый
адрес
для
отправки
сборника(ов) (с обязательным указанием
почтового индекса, страны)
ФИО получателя
Источник информации о конференции

Если из Интернета, то название
сайта

Количество дополнительных экземпляров
сборника (стоимость 450 руб./шт.)
Количество сертификатов участника (-ов)
конференции (130 руб./шт.)
Справка в электронном виде о принятии
статьи
к публикации (70 руб./шт.)
Перевод аннотации, ключевых слов и
титула статьи (аннотация не более 600
Нужен/не нужен
знаков
с пробелами)
Скидка 5 % на участие за размещение
Гиперссылка на страницу, на
ссылки на информационное письмо
которой размещена информация
конференции или репост
Последний день подачи заявки: 02 июля 2015 г.

Рассылка сборника производится в течение 30 дней со дня завершения
конференции.
Контактная информация:
127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14, офис 21, тел.:+7-499-709-91-28.
E-mail: medicine@internauka.org, сайт www.internauka.org
Вы можете отслеживать новости конференций «Интернаука», подписавшись на
новости на сайте, через социальные сети: .
Чтобы принять участие в заочной конференции, Вам необходимо выслать на Email: medicine@internauka.org свою статью, заявку и отсканированную
квитанцию об оплате либо воспользоваться нашим единым сервисом загрузки
материалов на сайте www.internauka.org, нажав на кнопку, расположенную на
странице описания каждой конференции:
Языки конференции: русский, английский.
___________________________________________________________________

