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м. Харків
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної
конференції “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ПРАВА”. До участі
запрошуються науковці, аспіранти, викладачі, слухачі магістратури, студенти,
представники науково-дослідних і проектних організацій, представники органів
державної влади та місцевого самоврядування.
Конференція відбудеться 30 жовтня 2015 року в Національному юридичному
університеті імені Ярослава Мудрого за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
Тематичні напрямки роботи конференції:
-

Концепція судового права;

-

Судове право в системі сучасного права;

-

Система суб’єктів судового права;

-

Судова влада як основний суб’єкт судового права;

-

Принципи судового права;

-

Джерела судового права;

-

Загальні положення судових процедур.

Регламент виступів
Доповіді на пленарному засіданні до 15 хвил.
Дебати під час обговорення до 5 хвил.
За результатами конференції планується видання збірника тез наукових
доповідей та повідомлень.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають
напрямку конференції та вимогам щодо їх оформлення.
За науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несе автор та науковий
керівник.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
План роботи конференції
30 жовтня 2015 р.
-

Реєстрація учасників конференції з 9.30

-

Початок роботи ранкового пленарного засідання конференції о 10.00

-

Перерва роботи засідання конференції о 12.00

-

Початок роботи денного пленарного засідання конференції о 13.00

-

Підбиття підсумків о 16.00
Для участі у конференції необхідно до 20 жовтня 2015 року надіслати до

оргкомітету тези доповідей та наукових повідомлень.
Організаційний комітет
Гетьман Анатолій Павлович, д.ю.н., професор, проректор з наукової роботи,
академік Національної академії правових наук України,
Москвич Лідія Миколаївна, д.ю.н., професор,
Назаров Іван Володимирович, д.ю.н., професор,
Овсяннікова Ольга Олександрівна, к.ю.н, доцент,
Юревич Ірина Валеріївна, к.ю.н., асистент.
Контактні особи :
Кучерова Таїса Петрівна
+38 066 812 93 15
+38 097 710 13 64
(057) 704 92 78
е-mail: ospo@nulau.edu.ua
Овсяннікова Ольга Олександрівна
+38 050 631 55 26
е-mail: koltolga@yandex.ru

Юревич Ірина Валеріївна
+38 050 400 11 21
е-mail: vostorg191@mail.ru
Дудченко Олександр Юрійович
+38 097 650 93 40
Прокопенко Богдан Олександрович
+38 050 192 12 94
Вимоги до оформлення тез доповідей та наукових повідомлень:
обсяг до 5-х стор. формату А4; поля всі 2 см;
шрифт - Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал-1,5;
перший рядок - прізвище, ім’я, по батькові автора (шрифт напівжирний,
вирівняний по правій стороні), другий рядок – вчене звання, посада, факультет,
курс (шрифт напівжирний, вирівняний по правій стороні), третій рядок – ВНЗ
(установа);
нижче великими (прописними) літерами вказати назву доповіді (шрифт
напівжирний, вирівняний по центру);
організаційний внесок – 210 грн. (вартість примірника збірника тез
включено). Доктори юридичних наук звільняються від сплати організаційного
внеску;
до тез доповідей та наукових повідомлень додаються: довідка про автора,
а для студентів та осіб, які не мають наукового ступеня – додатково рецензія
наукового керівника, підписана та завірена.
Тези доповідей, відсканована рецензія наукового керівника, довідка про автора
та відсканована (сфотографована) квитанція про сплату організаційного внеску
надсилаються на е-mail: sudebnoe2015@yandex.ru
Ім’я файла – прізвище автора (першого автора), наприклад – Ivanov_tezy.doc,
Ivanov_recenzia, Ivanov_dovidka.doc, Ivanov_kvutancia.
Протягом трьох днів Ви повинні отримати на свою електронну пошту
повідомлення «Матеріали отримані», у протилежному випадку повторіть
відправку чи зателефонуйте.
Зразок оформлення тез доповіді:

Іванов І.І.,канд. юрид. наук, доц. кафедри кримінального процесу,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ СУДОВОГО ПРАВА
Текст доповіді
Зразок довідки про автора
Прізвище ____________________________
Ім’я __________________________________
По батькові ___________________________
Місце роботи _________________________
______________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада
______________________________________
Тема доповіді__________________________
Тематичний напрям_____________________
Відомості про приїзд (вказати необхідне):
Особиста участь
Не можу взяти особисту участь
Бронювати місце в готелі
Не бронювати місце в готелі
Координати для контакту:
Індекс______
Адреса___________________________
Тел. _______________,
Ел.адреса ________________
Усі витрати на харчування, проживання та транспорт учасники конференції
здійснюють за власні кошти або за рахунок сторони, що їх відряджає. Докторам
юридичних наук проживання у готелі університету – за рахунок організаційного
комітету.
Реквізити для оплати через Приватбанк:

Отримувач : Смирнова Вікторія Вікторівна, картка Приватбанку номер 6762
4683 0286 1681
Призначення платежу : організаційний внесок за участь у конференції.
Сума внеску – 210 грн.
____________________________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КПІ”
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА
ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН ТА СИСТЕМ НАН
УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВИЩИХ КЕРІВНИХ КАДРІВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Маємо честь запросити вас до участі в роботі 4-ої Всеукраїнської
науково-практичної конференції: «Глушковські читання: Кіберсоціум - міф
чи реальність?»
Дата проведення - 02 грудня 2015 року
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти,
студенти. За результатами роботи буде видано збірку матеріалів.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:


«Електронний уряд» - «Електронне суспільство» - «Електронний
університет»

 Математичні основи кібернетики, інформатика, комп’ютерні науки:
шляхи розвитку
 Автоматизовані системи збору та обробки інформації для потреб
управління в сучасному світі
 Політекономічна та соціальна складові в автоматизованому управлінні
 Інформаційні мережі та управління
 Від інформаційної гігієни через інформаційну безпеку до
інформаційної екології
 Інформаційна безпека: правничий, технічний та технологічний аспекти
 Ідея ОГАС (ЗДАС) та поставання інформаційного суспільства
 Інформаційна культура та культура інформації
 Інтернетика: теорія і практика поставання кіберсоціальних структур
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Для участі у конференції потрібно до 15.11.2015 р. на пошту
glushkovconf@ukr.net надіслати:
1. Тези, обсягом до 3-х сторінок, формат А4 з полями праворуч, знизу, зверху
та ліворуч – 2 см. Шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1.5. Назва
доповіді друкується без використання клавіші Caps Lock.
Обов’язковою є наявність електронного варіанту тез в форматі файлів MS Word
doc або rtf (надсилаються на e-mail оргкомітету конференції).
Наприклад:
Сидоров І. І.
м. Київ
sidorov@mail.ru

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА – ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
2. Заявку на участь, в якій має бути вказано:


Прізвище, ім’я та по-батькові учасника;



Напрямок, в якому планується виступ;



Назва організації та її адреса;



Посада, науковий ступінь (якщо є);



Домашня адреса (з поштовим індексом);



Контактний телефон та e-mail;



Потребу в поселенні (дата приїзду та від’їзду; приблизний час

прибуття – ранок, день, вечір);


Повідомити, чи потрібні для виступу додаткові технічні засоби.

Тези, які не відповідатимуть вказаним вимогам, або надіслані без заяви,
прийматися до розгляду не будуть.
Оргкомітет залишає за собою право відбору тез у відповідності до тематики
конференції та вимог оформлення матеріалів. За зміст тез несе відповідальність
автор.
Увага! Оргкомітет забезпечує проживання учасників у гуртожитку лише у
випадку, коли потреба в поселенні була зазначена в заявці. (наприклад, приїзд 01
грудня – ранок, виїзд 02 грудня - вечір).
Розмір оргвнеску для участі в конференції складає 150 грн. (вказано без
плати за пересилання по пошті). Для студентів та аспірантів НТУУ «КПІ»
пільгова вартість – 100 грн.
ОРГВНЕСОК

СПЛАЧУЄТЬСЯ

ТІЛЬКИ

ПІСЛЯ

ОТРИМАННЯ

ЗАПРОШЕННЯ! Інформація (розрахунковий рахунок та інші реквізити) щодо
перерахування оргвнеску для участі у конференції буде надана в e-mail листі з
запрошенням після експертизи надісланих матеріалів. Оргвнесок включає в себе
вартість програмних матеріалів, видання збірки тез. Конвертація з іноземних
валют в гривні здійснюється за курсом Національного Банку України (НБУ) на

момент сплати оргвнеску.
Після сплати пошту оргвнеску необхідно надіслати на електронну адресу
оргкомітету відскановану копію квитанції.
Культурна програма, проживання та харчування здійснюється учасниками за
власний рахунок.
Учасники, які не змогли приїхати, але здійснили оплату оргвнеску, можуть
отримати збірку тез поштою. Вартість відправки однієї збірки тез по Україні –
приблизно 15 грн.; в країни СНД – 120 грн. (вартість поштових послуг, витратних
матеріалів).
Прохання: після отримання запрошення, яке буде відіслано згідно з даними у
заявці, перерахувати оргвнесок протягом трьох банківських днів. Учасники з
інших країн мають можливість сплатити оргвнесок при реєстрації або поштовим
переказом (адреса буде вказана в листі-запрошенні).
Контактна інформація:
03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 7, НТУУ «КПІ», факультет соціології
і права
Е-mail: glushkovconf@ukr.net
Оргкомітет:
Виселко Інна Вячеславівна 050 295 47 99
Пряміцин Вячеслав Юрійович 063 115 73 91
__________________________________________________________________
Запрошення
Ініціативна група молодих вчених за сприянням та при активній участі
Тернопільської обласної організації об'єднання студіюючої молоді «Зарево»
проводить міжнародну наукову інтернет-конференцію економічного
спрямування на тему:
"Сучасний стан економіки: проблеми та перспективи розвитку"
яка відбудеться 7 жовтня 2015 року (роботи учасників приймаються до 7
жовтня включно).

Планується робота за наступними секціями:
1. Економіка та підприємництво;
2. Менеджмент. Маркетинг;
3. Облік, статистика і аудит;
4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;
5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;
6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній
системі;
7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;
8. Світова економіка та міжнародні відносини;
9. Економічна наука та освіта.
Ваші роботи будуть розміщені на сайті та опубліковані у збірниках
конференції. Доповіді розміщуються на даному сайті та у збірниках інтернетконференції посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів.
Всі конференції, які знаходяться на нашій інтернет-сторінці містять секції
економічного спрямування.
Приїзд та особиста участь в конференції не передбачається!
Приймаються доповіді написані українською, російською та англійською
мовами.
З матеріалами конференції Ви та інші користувачі мережі Internet будь-якої
країни світу зможуть ознайомитися на сайті
www.economy-confer.com.ua
Вартість публікації у збірнику тез доповідей становить 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 3935
Каліщук М. М. (ІПН 2362302087).
Роботу потрібно оформити наступним чином:

Секція
НАЗВА ДОПОВІДІ
Науковий ступінь, ПІБ автора
Місце роботи або навчання
Текст доповіді
Список використаної літератури:
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: economy-confer@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.
Зверніть увагу !!!
▪ Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.
▪ Кожна неповністю заповнена текстом сторінка оплачується в тій ж 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.
Збірники матеріалів надсилаються на вказану адресу через 2 тижні після

закінчення конференції.
Наша адреса:
а/с 71, м. Тернопіль, 46001
Контактний телефон: 097 75 47 363
e-mail: economy-confer@ukr.net
__________________________________________________________________
КОНКУРСИ
____________________________________________________________________
Турецька Академія наук ( TUBA ) оголошує конкурс на здобуття премії
« TUBA ACADEMY PRIZES »
Турецька Академія наук (TUBA) оголошує конкурс на здобуття премії «TUBA
ACADEMY PRIZES». Номінуються видатні вчені з оригінальними та
новаторськими працями з однієї з трьох галузей науки:
1. Фундаментальні та інженерні науки
2. Науки життєдіяльності та здоров’я
3.Соціальні та гуманітарні науки
Для висування кандидатів необхідно надіслати повне CV та обґрунтування
новизни і актуальності наукової праці.
Заявки надсилати на e-mail: academy.prizes@tuba.gov.tr
Дедлайн подачі заявок – 16.08.2015 р.
Турецкая Академия наук (TUBA) объявляет конкурс на соискание премии
«TUBA
ACADEMY PRIZES» для выдающихся ученых с оригинальными и
новаторскими работами.
___________________________________________________________________

І Всеукраїнський конкурс «Молодь і прогрес у раціональному
природокористуванні – 2015»
Національний авіаційний університет, Інститут екологічної безпеки, кафедра
екології запрошують до участі у І Всеукраїнському конкурсі «Молодь і прогрес
у раціональному природокористуванні – 2015».
До участі в конкурсі запрошуються представники екологічних організацій,
інститутів та науково-дослідних установ у сфері охорони навколишнього
середовища та ресурсозбереження, Національної академії наук, технікумів,
вищих навчальних закладів України віком до 35 років.
До розгляду приймаються конкурсні роботи – наукова розробка, технічний
реферат, патентна розробка, монографія, стаття та ін. – виконані українською,
російською або англійською мовами.
Термін подачі робіт – до 25 жовтня 2015 р.
Із

запитаннями

звертатись

на

електронну

адресу

конкурсу

youth_for_nature@ukr.net або за телефоном 0674983873. Контактна особа –
Радомська Маргарита Мирославівна
____________________________________________________________________

Стипендія ім. Герди Хенкель для проведення досліджень

Науковці зі ступенем кандидата наук у гуманітарних та соціальних науках
запрошуються до участі в дослідницькій програмі у Софії. Аплікант сам обирає
тему свого дослідження.
Спеціальності: гуманітарні та соціальні науки
Рівень: проведення досліджень.

Розмір гранту: 750 євро, проживання, вільний доступ до бібліотеки та
цифрових ресурсів, тревел-грант, витрати на дослідження –100 євро, витрати на
організацію польових досліджень – до 1500 євро.
Необхідні документи:


Заповнена аплікаційна форма



Фото



Для молодих науковців (менш ніж 12 років після захисту) – 2
рекомендаційні листи



Відсканований диплом кандидата наук

Дедлайн: 1 жовтня 2015 року.
Контакти:
Mr. Dimiter Dimov, e-mail: dimov@cas.bg
Centre for Advanced Study Sofia; Sofia 1000, 7-B, Stefan Karadja Str,
tel.: + 359 2 9803704 / fax: + 359 2 9803662
Джерело: http://cas.bg/en/news/call-for-applications-gerda-henkel-fellowship1756.html
___________________________________________________________________

Конкурс есе MindSketch
Портал VoxUkraine спільно з компанією “Київстар”, Київською школою
економіки та за медіапідтримки ЛІГАБізнесІнформ проводить конкурс
MindSketch. Це щомісячний конкурс на найкращі есе, в яких аналізуються
важливі суспільно-економічні питання. До участі у конкурсі запрошуються
економісти, дослідники, науковці, студенти, журналісти, фахівці різних галузей,
які здатні аналітично мислити та викладати свої думки у статтях.
Роботи приймаються до 30 вересня, 15 жовтня буде оголошено переможця.
Його обирає редакційна колегія порталу VoxUkraine, яка складається з
економістів провідних світових університетів, великих українських компаній та
громадських організацій. Переможець отримає приз у розмірі 8 000 грн від
партнера проекту – компанії “Київстар”. Есе буде опубліковано на порталі
VoxUkraine та в одному із провідних українських ЗМІ.
Перелік тем не обмежений, проте у вересні ми рекомендуємо сфокусуватись на
податковій реформі в Україні. Перевага надаватиметься текстам із найбільш
глибоким, неординарним поглядом на проблему та посиланнями на результати
наукових досліджень.

З прикладами робіт можна ознайомитись на сайті

VoxUkraine.
Щоб

взяти

участь у конкурсі, потрібно надіслати

есе на адресу

mindsketch.essay@gmail.com з темою “VoxUkrainePrize”. Подання має містити
інформацію про автора(ів), поточне і минулі місця роботи, вчені ступені або
досвід (для студентів – назву університету, факультет, курс навчання.) і URL вебсторінки автора(ів). Рішення щодо переможця прийматиме редколегія
VoxUkraine.
Вимоги до есе:
- есе повинно містити постановку проблеми, аналіз її причин та можливі шляхи
розв’язання;
- обсяг не повинен перевищувати 10 тисяч знаків разом із пробілами, есе має
містити анотацію обсягом до 300 знаків, де стисло викладено головну ідею
тексту, та висновки наприкінці тексту;

- у роботі неприпустимий плагіат (запозичення чужого тексту без посилання на
джерело). Всі цитати повинні бути оформлені належним чином. Обов’язково
повинні бути приведені джерела використаних в статті даних, таблиць, малюнків
(графіків);
- мова роботи – українська або англійська.
Джерело: http://voxukraine.org/1747-2/
____________________________________________________________________
Конкурс ідей зі створення та розвитку інноваційних науководослідницьких мереж з партнерами у країнах Дунайського регіону
Федеральне міністерство освіти та досліджень Федеративної Республіки
Німеччини (Bundesbildungsministerium für Bildung and Forschung – BMBF)
оголошує конкурс ідей зі створення та розвитку інноваційних науководослідницьких мереж з партнерами у країнах Дунайського регіону (Боснія і
Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Молдова, Чорногорія, Австрія, Румунія,
Сербія, Словаччина, Словенія, Чехія, Україна та Угорщина).
Дана програма має на меті підтримувати німецькі вищі навчальні заклади,
дослідницькі установи та підприємства (особливо малі та середні) у створенні
дослідницької мережі спільно з провідними дослідниками з країн Дунайського
регіону щодо спільної розробки коопераційних стратегій та проектів.
Планується підтримка побудови та розвитоку науково-дослідницьких мереж, а
саме міжнародна співпраця з партнерами з країн Дунайського регіону за
наступними

напрямами:

клімат/енергія,

здоров’я/харчування,

безпека,

мобільність, комунікації та з ключових технологій, які пов’язані із вказаними
проблемними напрямами, а також у відповідних тематичних сферах науководослідницьких програм ЄС (наприклад „Горизонт 2020”). Створення мереж у
зазначених сферах підтримується в рамках реалізації стратегії ЄС у Дунайському
регіоні.
Відповідно

до

цілей

програми

з

підтримки

створення

науково-

дослідниницьких мереж між інституціями у їх створені та розвитку мають брати
участь принаймні 3 партнери з регіонів Верхнього та Нижнього Дунаю:
німецький партнер, додатково принаймні один партнер;

з країн Верхнього Дунаю - Хорватії, Австрії, Словаччини, Словенії, Чехії,
Угорщини – принаймні один партнер;
з країн Нижнього Дунаю – Боснії і Герцеговини, Болгарії, Молдови, Чорногорії,
Румунії, Сербії, України.
Тривалість отримання підтримки складається із 2 послідовних фаз (кожна з них
триває 12 місяців), які подаються одночасно. Після успішного завершення
першої фази підтримки та позитивної оцінки проекту виконавці отримують
фінансування для проведення другої фази проекту. 2
Фаза підтримки 1:
Створення та розвиток мережі. Перша фаза підтримки тривалістю, як правило,
до 12 місяців, служить для створення нової мережі або розвитку існуючої мережі
науково-дослідних, дослідно-кострукторських робіт (НДДКР) з партнерами з
придунайських країн. Метою є створення стійких мережевих структур. Таким
чином, наприкінці цієї фази учасники мережі повинні підписати договір щодо
процедури співробітництва всередині мережі, наприклад, у формі меморандуму
про взаєморозуміння .
Фаза підтримки 2:
Ініціювання конкретних НДДКР-проектів. Під час другої фази підтримки
тривалістю, як правило, до 12 місяців необхідно вжити конкретних заходів для
забезпечення подальшого фінансування мережі. Це може, наприклад, бути
конкретний конкурс в рамках європейських програм сприяння, в рамках
EUREKA, національної або регіональної програми сприяння (наприклад,
Європейського територіального співробітництва INTERREG, засобів підтримки
IPA), в якому мережа має намір взяти участь. Це також можуть бути заявки на
виконання НДДКР від приватних та державних замовників
При залученні партнерів з малого та середнього підприємництва до
комплексного проекту, вони мають виконувати провідну роль для результатів
проекту.

Для першої фази відбору необхідно подати:
проектну заявку німецькою або англійською мовами за допомогою
електронної форми PT-Outline (http://www.ptoutline.de/IWINDORplus).
Якщо заявка подається англійською мовою, то необхідно ще додати резюме
німецькою мовою.
Документи потрібно надати до 12:00 год. за середньоєвропейського літнього
часу 18 вересня 2015.
Відповідальна контактна особа:
Dr. Ralf Hagedorn
e-mail: Ralf.Hagedorn@dlr.de
Телефон: 02 28 38 21 14 92
Телефакс: 02 28 38 21 14 90
Детальна інформація:
http://www.bmbf.de//foerderungen/28840.php (німецькою)
http://www.bmbf.de/pubRD/BMBF_Danube_Region_Call_2015.pdf (англійською)
____________________________________________________________________________________

ВИСТАВКИ
____________________________________________________________________

20-22 жовтня 2015 р. відбудеться Сьомий Міжнародний форум «Інноватика
в сучасній освіті»
Організатори: Компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі
Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук
України (лист МОН України 1/9-516 від 07.10.2014).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України виставці «Інноватика в сучасній
освіті» з 2014 року офіційно надано статус міжнародної та включено до переліку
виставок, що проводяться в Україні.

І.

УВАГА!

ВПЕРШЕ!

Для

вищих

навчальних

закладів

відбудеться

Національний конкурс «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» у
номінації «Електронний освітній ресурс». Учасник подає науково-практичні
розробки з упровадження електронного освітнього ресурсу у навчальну, наукову,
інформаційну,

управлінську та інші

сфери

діяльності.

ПЕРЕМОЖЦІ

удостоюються Почесної нагороди Лауреат конкурсу «Видатні науковопрактичні досягнення в освіті».
ІІ. Конкурси з тематичних номінацій.
1. Інновації у створенні системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
2. Інновації у розвитку науково-дослідної співпраці з міжнародними науковими
спільнотами, установами та закордонними закладами освіти.
3. Вектори інноваційного розвитку системи професійно-технічної освіти.
4. Інновації у діяльності закладів освіти з підтримки молодих науковців,
талановитих студентів, учнів.
5. Науково-методичний та організаційний супровід упровадження інноваційних
підходів в систему екологічної освіти.
6. Психологічна допомога постраждалим в АТО та їх сім’ям.
7. Інновації у підвищенні професійної компетентності педагога.
8. Інновації у створенні та функціонуванні інформаційно-освітнього середовища
навчального закладу.
9. Самоврядування – основа демократичного виховання громадянина України.
10. Розробка та упровадження в освітню практику інноваційних технологій,
технічних засобів навчання, проектів, програм і рішень.
ПЕРЕМОЖЦІ удостоюються Почесного звання «Лауреат конкурсу»
відповідних ступенів та нагороди.
Реєстрація на конкурси розпочалася 01 липня та триватиме до 25
вересня 2015 р.

