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КОНФЕРЕНЦІЇ
VIІІ Міжнародна наукова конференція “Zoocenosis – 2015” Біорізноманіття
та роль тварин в екосистемах (21–23 грудня 2015, Дніпропетровськ,
Україна)
ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА НАСТУПНИХ СЕКЦІЙ
1. Біорізноманіття та функціональна роль тварин у водних екосистемах.
2. Біорізноманіття та функціональна роль безхребетних тварин в наземних
екосистемах.
3. Біорізноманіття та функціональна роль хребетних тварин в наземних
екосистемах.
4. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього
середовища.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Біорізноманіття як функціональна основа організації екосистем.
2. Функціональна структура зооценозу в різних екосистемах і її зміна в умовах
трансформації.
3. Популяційна структура видів в природних і трансформованих екосистемах.
4. Морфофізіологічні зміни в процесі адаптації тварин до умов антропогенно
трансформованих екосистем.
5. Основні напрями адаптації живих організмів до трансформації екосистем на
різних рівнях організації (генетичному, фізіолого-біохімічному, організмовому,
популяційному, екосистемному).
6. Функціональна роль тваринного населення у збереженні та формуванні
первинної та вторинної біологічної продуктивності спільнот.
7. Роль тваринного населення в геологічному і біологічному кругообігу
речовин.
8. Функціональна роль зооценозу і окремих його елементів у процесах
ґрунтоутворення.
9. Функціональне значення тварин у процесах самоочищення водних і наземних
екосистем в умовах посиленого техногенного впливу.
10. Роль тваринного населення в створенні механізмів гомеостазу та посилення
екологічної стійкості екосистем в умовах техногенезу.
11. Роль живих організмів у формуванні біотичних зв'язків.
12. Значення заповідних територій у збереженні генофонду найбільш важливих
функціональних груп зооценозу.
13. Математичне моделювання біорізноманіття та структури екосистем.
14. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього
середовища.
Конференція буде проходити у заочній формі.
Тези конференції приймаються в електронній формі (zoocenosis@gmail.com або
zoocenosis@ua.fm) до 21.12.2015.

Вони будуть опубліковані на сайті www.zoology.dp.ua/zoocenosis та
доступними у PDF-форматі на даному сайті.
Вартість публікації тез – 25 грн (ПриватБанк, кредитнка картка Гуслистого
Артема Олександровича, номер картки 4149 4378 3086 8053).
При бажанні Ви можете замовити друкований варіант збірки матеріалів
конференції. Його тираж буде розраховано виходячи з кількості замовлень
23.12.2015, відповідно буде визначено ціну збірки для бажаючих її отримати.
Мова тез – англійська, українська або російська. Обсяг – 1–3 сторінки (шрифт
12 пунктів). Можливе включення до складу тез таблиць, рисунки та
бібліографія не припускаються.
Зразок оформлення – див. останній випуск Zoocenosis–2013,
www.zoology.dp.ua/zoocenosis-2013.
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26 листопада 2015 року, 15.00-18.00
відбудеться науковий семінар ДФФД на тему:
«Внутрішньоклітинна ліпідна сигналізація у гормональній регуляції
метаболізму»
Модератор: Володимир Кравець (ІБОНХ НАН України).
Запрошені лектори: Володимир Хрипач (Мінськ, Білорусь); Ян Мартинец
(Прага, Чеська Республіка); Ерік Руелланд (Париж, Франція).
Робоча мова – англійська
Науковий семінар є логічним продовженням попередніх симпозіумів,
присвячених аналізу досягнень внутрішньоклітинної сигналізації живих систем
різного рівня організації. Сьогодні неможливо знайти область клітинної біології,
у якій не приймають участь ліпіди, як важливі компоненти мембран, що
забезпечують не лише формування внутрішньоклітинних структур, а й
модулюють активність інкорпорованих у мембрани білків, контролюючи
інтенсивність метаболізму клітини.
Метаболізм клітин різного рівня організації знаходиться в тісній координації із
вмістом ендогенних фітогормонів, які беруть участь у реалізації програми росту
та розвитку організмів або виступають як вторинні посередники сигналів щодо
змін навколишнього середовища. Ліпідна сигналізація є ключовим компонентом
мережі сигнальних систем клітини і тісно пов‘язана з регуляцією процесів росту
і розвитку та адаптації клітин живих систем до дії несприятливих факторів
середовища. Кілька ключових відмінностей внутрішньоклітинної сигналізації
систем рослинного і тваринного походження стали очевидними в останні роки.

Зокрема, організація фосфоліпази С та участь у сигнальних системах інозитол
фосфатів розрізняються в клітинах різного рівня організації.
Передбачено проведення глибокого аналізу молекулярних механізмів
сприйняття сигналів ряду гормонів клітинами рослинного та тваринного
походження. Особлива увага буде приділена стероїдним гормонам, перш за все брасиностероїдами, як перспективній основі нових препаратів. Будуть
обговорюватись питання молекулярного дизайну, шляхів синтезу, структури і
функцій, методології застосування стероїдних гормонів з урахуванням
механізмів їх дії та гормонального стероїдного статусу в клітинах різного рівня
організації.
Семінар сприятиме поглибленню уявлення щодо ключової ролі фосфоліпаз та
фосфатидилінозитолкіназ у регуляції метаболізму живих систем, перш за все в
регуляції клітинної відповіді на дію гормонів та стресових факторів. Ліпідна
мережа сигналізації виступає як одна з основних сигнальних систем клітин
різного рівня організації, вторинні посередники якої тісно взаємодіють з білками,
забезпечуючи тісну координацію метаболізму. Семінар зосереджено на аналізі
досягнень дослідження ролі цих та інших процесів внутрішньоклітинної
сигналізації в регуляції інтенсивності та направленості метаболічних потоків
клітин тваринного та рослинного походження.
Запрошуються вчені, молоді науковці, студенти.
Місце проведення семінару – бульвар Т.Шевченка, 16, зал колегії (к.312).
__________________________________________________________________
Х Міжнародна науково-практична конференція “Вища освіта України у
контексті інтеграції до європейського освітнього простору”
Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції
“Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього
простору”, що відбудеться в Києві 19–21 листопада 2015 року. Збірник
матеріалів (включений до реєстру фахових видань МОН (ВАК) України з
педагогічних, психологічних та філософських наук) можна буде
отримати/придбати уже під час реєстрації або упродовж Конференції.
Організатори:
Міністерство освіти і науки України, Східно-європейський інститут психології
(Україна-Франція), Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського,
Інститут проблем виховання НАПН України, ДВНЗ «Переяслав-хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Міжнародна
експертна агенція „Консалтинг і тренінг”, Інститут педагогіки Гданського
університету (Польща), Інститут педагогіки та соціальної роботи Поморської
Академії у Слупську (Польща), Львівський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, Західно-украінський ресурсний центр, за участі та
підтримки, Ягелонський університет (Польща), Genf International Consulting
(Італія - США), Центр розвитку дитини і сім’ї «Європейський», журнал
„Психологія сьогодні”

Індивідуальна реєстраційна форма
- https://docs.google.com/…/1ZfDyT0GTAqP-onAavmll2-G…/viewform ,
Інформаційний лист (докладніше про конференцію)
- https://drive.google.com/file/d/0BzOWfaE6N1I0T2NRbnpZN0xpc3M/view?usp=sh
aring
Сторінка конференції - https://www.facebook.com/ispconference
Сторінка події - https://www.facebook.com/events/480516208739994/
Організаційна допомога, консультації: (044) 360-86-22, (044) 257-20-21, (094)
925-56-22
____________________________________________________________________

Міністерство освіти і науки України
КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
Інформаційне повідомлення
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної
конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», яка
відбудеться 3 грудня 2015 року у КЗ Сумський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти.
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Сучасні технології у навчанні та вихованні дітей і підлітків: український та
світовий досвід.
2. Теоретичні та практичні основи розвитку інноваційних процесів в професійній
освіті: досвід та перспективи.
3.
Організаційно-педагогічне
забезпечення
інноваційного
розвитку
післядипломної освіти в Україні та в світі.
4. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
5. Розвиток соціально-психологічного потенціалу особистості в умовах
інноваційних змін в освіті.

6. Історія освіти: ретроспективний погляд на інновації в навчально-виховному
процесі та управлінні.
7. Культурологічні, етнологічні та філософські засади освітніх інновацій.
8. Управління освітою в сучасному світі та інноваційний розвиток суспільства.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.
Форма участі: очна, заочна.
Умови участі у конференції: для участі у конференції необхідно подати на
адресу оргкомітету такі документи:
1) Заявку для участі у конференції (додаток 1).
2) Квитанцію про сплату оргвнеску та за сертифікат учасника конференції. Орг.
внесок здійснювати тільки після отримання підтвердження, що матеріали
прийнято до друку.
3) Матеріали: тези до 23 листопада 2015 року (публікація за рахунок оргвнеску
в збірнику конференції).
Організаційний внесок:
- очна форма участі – 200 грн.
- заочна форма участі – 130 грн.
Матеріали подаються в електронному вигляді на електронну адресу:
kafpit@gmail.com
Вимоги до тез. Тези приймаються до друку українською, російською,
англійською або німецькою мовами. Електронний варіант тексту тез обсягом 3–
5 повних сторінок формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%,
набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з
розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту
– Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал –
1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на
редагування. У верхньому правому куті зазначити прізвище та ім’я автора(ів),
нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву тез
друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Після назви анотацію
англійською мовою (до п’яти рядків) та ключові слова (до п’яти слів). Назва
файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Zosymenko_tezykonf.
Наукову статтю (за бажанням) до 3 грудня 2015 року (для авторів без
вченого ступеня рукопис супроводжується рецензією кандидата (доктора) наук).
Публікація наукових статей передбачається у таких збірниках наукових праць:
– «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і
загальноосвітній школах», згідно з Постановою Президії ВАК України від 10
березня 2010 р. № 1-05/2 (Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 4. – С. 8)
(Вартість публікацій: 30 гривень за одну сторінку тексту та 25 грн. за
пересилку. Платіжні реквізити Класичний приватний університет Філія АБ
“Південний”, м. Запоріжжя р/р 26002310022201, ОКПО 19278502, МФО
313753. Кошти надсилати тільки після підтвердження, що наукову статтю
прийнято до друку);

– «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», який
затверджено Президією ВАК України як фахове наукове видання з
педагогічних наук, що публікує основні результати дисертаційних робіт
(Бюлетень ВАК України, 2010 рік, №6), а також включено до Index Copernicus
Master List та CEJSH (Вартість публікацій: 30 гривень за одну сторінку
тексту та 20 грн. за пересилку. Кошти поштовим переказом: Чистякова Ірина
Анатоліївна, кафедра педагогіки, Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002. Кошти
надсилати тільки після підтвердження, що наукову статтю прийнято до друку).
– у міжнародних наукових періодичних виданнях з педагогіки,
психології, філософії та інших наукових напрямів, що індексуються низкою
міжнародних наукометричних баз (РІНЦ, Cross Ref (Оксфорд), Open Academic
Journals Index, Erih Plus, MIAR та ін.). Робочі мови: англійська та російська.
Зразок оформлення статті додається окремим файлом. Стаття повинна бути
обсягом від 20 тис. до 30 тис. знаків (з пробілами). Публікація у цих виданнях
здійснюється після проведення незалежного рецензування статті, що
забезпечується редколегіями журналів та незалежними науковцямирецензентами. Орієнтовний термін виходу публікації грудень 2015 – червень
2016 р. Вартість публікації складатиме 400-500 грн. Кошти надсилати тільки
після підтвердження, що наукову статтю прийнято до друку
Вимоги до оформлення наукових статей у додатку 2, 3, 4. Статті, що не
відповідають вимогам Постанови ВАК від 15.01.2003 №7-05/1, не
відредаговані, а також надіслані після зазначеного терміну, розглядатися не
будуть. Матеріали, що не внесені до програми, не повертаються.
Оплата участі здійснюється за такими реквізитами:
Кошти поштовим переказом приймає відповідальний секретар оргкомітету
конференції Ступаченко Лариса Леонідівна.
Поштова адреса: кафедра педагогіки та інноваційних технологій
КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,
вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, 40007 Україна
Призначення платежу: ПІБ, участь у конференції Інновації
Довідкова інформація для учасників конференції:
1. Оргкомітет залишає за собою право редагування тез.
2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не
відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за відсутності
підтвердження оплати.
3. Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти
участь у конференції, завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном
або електронною поштою).
4. Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання,
харчування) – за рахунок учасників.
За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, просимо
звертатися за телефоном : +380501892577 Зосименко Оксана Вікторівна;
+380503647816 Кудінов Дмитро Валерійович;
або за електронною адресою kafpit@gmail.com

Додаток 1
Зразок оформлення заявки на участь у конференції
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у Міжнародній науково-практичній конференції
«ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ: ФІЛОСОФІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА»,
(3 грудня 2015 р., м. Суми)
Прізвище,
ім’я,
по
батькові:_____________________________________________________________
Науковий
ступінь,
учене
звання:___________________________________________________________
Посада:______________________________________________________________
Установа:____________________________________________________________
Адреса для
листування___________________________________________________________
Контактні телефони:
____________________________________________________________________
E-mail:______________________________________________________________
Форма
участі:_______________________________________________________________
Секція конференції:___________________________________________________
Тема доповіді:________________________________________________________
Мультимедійна презентація: ні □ /так □
_____________________________________________________
Заявка на проживання: ні □ / так □ (з _____ по ______ грудня)
___________________________________________________________________________________

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ОСВІТИ
Шановні колеги!
Маємо честь запросити Вас взяти участь у
9-й регіональній науково-практичній конференції за міжнародною участю
«ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ І ГУМАНІТАРНИМ
РОЗВИТКОМ.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ: ВИКЛИКИ ЧАСУ»
Конференція відбудеться
26 листопада 2015 року
Конференція передбачає такі напрямки роботи:

Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади управління
соціальним розвитком.
 Гуманітарна політика щодо розвитку освіти, науки, культури, фізичної
культури та охорони здоров’я.
 Економічні складові та інструменти соціального розвитку.
 Соціальний захист та соціальна безпека людини і суспільства.
 Соціально-політичний простір сучасності: проблеми та перспективи
розвитку.
В рамках конференції планується проведення круглого столу «Державне
управління освітою: виклики часу», що має за мету розробку пропозицій для
органів публічної влади.
Для участі в конференції запрошуються управлінці-практики, вчені,
викладачі, аспіранти, докторанти, слухачі та студенти, представники
громадськості.
Для друку приймаються неопубліковані раніше роботи, написані
українською, російською та англійською мовами. Вимоги до тез: обсяг до 5
сторінок (з урахуванням списку використаних джерел), набрані у форматі
WORD (шрифт Times New Roman;
шрифт – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля – 2 см з усіх боків). До тез
додаються відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, посада,
науковий ступень, вчене звання, контактні телефони, поштова (з індексом) та
електронна адреса (заявка на участь в конференції).
Заявки на участь та тези доповідей приймаються до 10 листопада 2015 року
(особисто або електронною поштою). На відповідь про прийняття тез
висилається рахунок для сплати оргвнеску. Підтверджуючий документ про
сплату (відсканований) надсилається на електронну адресу оргкомітету.
Оскільки видання збірки матеріалів планується здійснити до конференції,
просимо дотримуватись дедлайну.
Участь у конференції передбачає сплату оргвнеску у розмірі 75 грн.


Адреса оргкомітету:
49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29, кім. 411
Контактні телефони – 8 (056) 794 58 29; 0679254719; 0689187068
e-mail: ok-140475@yandex.ru, 1404kira@gmail.com
Контактна особа: Кірєєва Ольга Борисівна.
Заявка
про участь у науково-практичній конференції
«ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ І
ГУМАНІТАРНИМ РОЗВИТКОМ.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ: ВИКЛИКИ ЧАСУ»
Прізвище
_______________________________________________
Ім’я
________________________________________________
По-батькові
________________________________________________

Назва доповіді
________________________________________________
________________________________________________
Напрям
________________________________________________
Вчений ступінь
________________________________________________
Вчене звання
________________________________________________
Посада (повністю вказати всі назви – посади, кафедр, факультетів, навчальних
закладів,
державних
установ
тощо)_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Бажаю взяти участь у конференції (підкреслити потрібне): з доповіддю (до
10 хвилин); з повідомленням (до 5 хвилин); участь у дискусії; дистанційна
участь.
Бажаю взяти участь у круглому столі (підкреслити потрібне): з доповіддю
(до 10 хвилин); з повідомленням (до 5 хвилин); участь у дискусії; дистанційна
участь. Назва доповіді: _______________________________________________
____________________________________________________________________
Контактний телефон ________________________________________________
Контактна e-mail адреса ___________________________________________
Поштова
адреса
(з
зазначенням
індексу,
для
розсилки
збірника) _____________
____________________________________________________________________
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:
"Перспективи створення сильної економіки для сучасної України"
яка відбудеться 1 грудня 2015 року (роботи учасників приймаються до 1
грудня 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 інтернет-конференції

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
____________________________________________________________________
Конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука
сезону 2015-16
15 жовтня Фонд Віктора Пінчука вдесяте розпочинає відкритий конкурсний
добір учасників стипендіальної програми підтримки талановитої молоді
«Завтра.UA». Місія програми – сприяти формуванню нового покоління
інтелектуальної та ділової еліти країни та створювати і розширювати можливості
для молодих та відповідальних лідерів, які стануть генераторами змін.
Фонд запрошує до участі у відкритому конкурсі студентів 3-6 курсів денної
форми навчання українських вищих навчальних закладів 4-го рівня
акредитації.
Прийом документів на конкурс та online-реєстрація відкриті на сайті
програми zavtra.in.ua з 15 жовтня до 30 листопада 2015 року.
Для участі у конкурсі апліканти мають відповідати наступним вимогам:







Займати активну громадянську позицію та брати участь в реалізації
громадських і соціальних проектів та ініціатив, що підтверджується
рекомендаційним листом;
Довести академічну успішність;
Представити у конкурсній роботі оригінальні наукові ідеї та дослідження;
Демонструвати мотивацію до особистісного та професійного росту;
Розкрити свій лідерський потенціал, комунікаційні та творчі здібності.

Детальні умови участі у конкурсі дізнайтесь на сайті програми у розділі
«Конкурс».
Якщо ти відповідаєш очікуванням Фонду до потенційних стипендіатів;
якщо бажаєш перевірити свій потенціал; якщо бажаєш ще на етапі
конкурсного добору розширити мережу спілкування однодумців – не
вагайся та обов’язково візьми участь у конкурсі!

І не забувай поширити інформацію про конкурс серед своїх друзів!
Оскільки саме стипендіати програми «Завтра.UA» отримують:











щомісячну стипендію розміром 942 грн. впродовж року;
одну з найбільших у країні мережу однодумців, що складається з
відкритої, інноваційної, творчої і небайдужої молоді;
експертну, інформаційну та фінансову підтримку кращих колективних
проектів від Фонду Віктора Пінчука та його партнерів;
досвід в розробці та реалізації проектів (соціальних, прибуткових,
екологічних, технологічних тощо);
можливість стажування в Фонді Віктора Пінчука, PinchukArtCentre та
Ялтинської Європейської Стратегії (YES);
доступ до глобальних ідей, спікерів та знань через участь у щорічному
форумі YES та зустрічі зі світовими лідерами в рамках Публічних лекцій
Фонду Віктора Пінчука;
участь у щорічному Молодіжному форумі «Завтра.UA» та екологічному
таборі ClimateChаnge Camp;
можливість долучитись до заходів Фонду Олени Пінчук АНТИСНІД;
рекомендації потенційним роботодавцям для найактивніших учасників
Спільноти «Завтра.UA».

За 9 років існування програми «Завтра.UA» її стипендіатами стали вже понад
2 400 студентів з усієї країни. На сьогодні програма охопила ВНЗ з усіх регіонів
України, а 86 закладів стали її офіційними партнерами.
Слідкуй за новинами спільноти стипендіатів та програми на офіційній сторінці
«Завтра.UA» у Facebook facebook.com/Zavtra.UA
Детальніше про Фонд Віктора Пінчука на сайті pinchukfund.org

____________________________________________________________________
Наукові стипендії - короткі стипендії
Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним аспірантам та молодим
вченим провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Існують
можливості підтримки для різних кваліфікаційних та кар´єрних етапів. Крім
того, стипендії підтримують обмін досвідом та встановлення зв´язків з колегами
з фаху.
Основною метою цієї програми є підтримка наукових проектів в рамках
написання дисертацій.
Хто може подавати заяву?
Висококваліфіковані аспіранти та молоді науковці, які завершать навчання
найпізніше до початку стипендії з дипломом магістра або спеціаліста, у

виключних випадках - з дипломом бакалавра, а також ті, хто вже захистив
дисертацію.
На що надається підтримка?
Науковий проект або підвищення кваліфікації у державних або державно
визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у
Німеччині, які проводяться за узгодженням з науковим керівником з Німеччини.
Тривалість фінансування
 Від 1 місяця до максимально 6 місяців; період виплати стипендії
встановлюється відбірковою комісією залежно від намірів та робочого
планування.
 Стипендія не подовжується.
Що включає в себе стипендія?
 щомісячні виплати в розмірі 1.000 євро
 виплати на медичне страхування, страхування від нещасних випадків та
страхування цивільної відповідальності
 допомогу на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на
батьківщині пошукача або інша сторона
Відбір
Відбір стипендіатів проводить незалежна відбіркова комісія, яка складається з
фахових науковців.
Основними критеріями відбору є
 переконливий та добре спланований науковий проект або підвищення
кваліфікації
 академічні досягнення
Крім того, до розгляду будуть залучені і додатково подані документи, які
засвідчують вашу фахову придатність або дають інформацію про вашу
позафахову діяльність.
Які передумови слід виконати?
 На момент подання заяви має минути, як правило, не більше 6 років після
складання випускних іспитів. Якщо ви вже захистили дисертацію, з
моменту захисту має минути не більше 4 років. В аспірантів має минути
не більше 3 років від початку навчання в аспірантурі.
 Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше
15 місяців, не можуть брати участь у конкурсі.
Примітка:
Для пошукачів в галузі медицина, ветеринарна медицина та стоматологія діють
додаткові положення, які ви знайдете у пам´ятці.
Подання заяв
Подання заяв відбувається в режимі онлайн через портал DAAD . Крім того,
необхідно надіслати поштою до місця прийому заяв 1 екземпляр роздрукованої
зведеної заяви (файл у форматі PDF), яка створюється після завершення
реєстрації заяви на порталі DAAD, а також інші додатки до заяви.
Будь ласка, зверніть увагу на те, що вкладка „Подати заяву“ у базі даних
стипендій буде видна лише доти, доки триває строк подання заяв. Після
завершення строку подання заяв портал не буде доступним до початку нового
періоду прийому заяв.

Доступ до порталу буде відкрито приблизно за 6 тижнів до кінцевого терміну
подання заяв.
Для того, щоб подати заяву, будь ласка, оберіть у стипендійній базі даних
оголошення про цю програму (www.funding-guide.de). Звідти ви потрапите
через вкладку "Подати заяву" на портал.
Документи для заяви на стипендію (мова документів - німецька або
англійська, українські документи подаються з перекладом)
Сертифікати, документи про освіту, свідоцтва та переклади можна сканувати у
незавіреному вигляді і завантажувати на портал DAAD. Лише в разі надання
стипендії відділення DAAD у Бонні попросить додатково надіслати подані
онлайн документи у паперовому вигляді із завіренням!
1. Документи для завантаження на портал DAAD (мова документів німецька або англійська):
 формуляр-заява онлайн
 повна автобіографія у табелярній формі (CV, максимум 3 сторінки)
 за наявності - список публікацій (максимум 10 сторінок)
 докладний та точний опис наукового проекту (Proposal), узгодженого з
науковим керівником, а також опис попередніх наукових робіт
(максимум 10 сторінок) календарний план передбачених досліджень
 підтвердження про наукове керівництво від німецького науковця, з
посиланням на плани пошукача, де зазначається згода приймаючого
інституту щодо надання робочого місця
 всі дипломи ВНЗ з додатками; якщо на момент подання заяви диплому
ще немає - подається академічна довідка з усіма семестровими оцінками,
включаючи пояснення системи оцінювання, а до початку стипендії
необхідно буде надати диплом. Документи подаються у вигляді
української копії та перекладу.
 підтвердження про зарахування до аспірантури на батьківщині, якщо там
планується захист дисертації - копія та переклад
 атестат з додатком (не вимагається від кандидатів наук) - копія та
переклад
 інші документи, важливі для вашої заяви (наприклад, довідки з місць
роботи, підтвердження про проходження практики тощо) - копія та
переклад
2. Документи, які надсилаються поштою:
 зведена заява, яка створюється на порталі в форматі PDF і яку ви можете
роздрукувати після завершення процедури реєстрації онлайн; будь ласка,
надішліть 1 екземпляр до місця прийому заяв.
 свіжа рекомендація від викладача ВНЗ, яка містить інформацію про вашу
кваліфікацію; будь ласка, докладіть до вашої заяви один екземпляр
рекомендації у закритому конверті (мова - німецька або англійська).
Формуляр для рекомендації завантажується з порталу DAAD після
реєстрації.
Кінцевий термін подання заяв
15.11.2015
Виплата стипендії починається не раніше 1 червня.
Місце прийому заяв

Інформаційний центр DAAD у Києві
пр. Перемоги 37 (НТУУ "КПІ"), корпус 6
03056 Київ
Україна
E-Mail: info@daad.org.ua
WWW: www.daad.org.ua
Додаткова інформація щодо подання заяв
 Ваша заява буде вважатися дійсною лише тоді, коли всі необхідні
документи будуть завантажені на портал DAAD (див. пункт 1) та
надіслані поштою (див. пункт 2). Про вчасне відправлення документів
поштою свідчить дата на поштовому штампі.
 Портал DAAD закривається о 24 годині за середньоєвропейським часом
останнього дня прийому заяв.
 Заяви, надіслані із запізненням або неповним комплектом документів,
розглядатися не будуть. Відповідальність за наявність всіх необхідних
документів несе пошукач.
 Документи із заяви на стипендію лишаються в DAAD. Дані про
пошукачів зберігаються DAAD у відповідності до Федерального закону
про захист даних, якщо вони необхідні для обробки заяви.
Місце отримання інформації та консультації
Інформаційний центр DAAD у Києві
пр. Перемоги 37 (НТУУ "КПІ"), корпус 6
03056 Київ
Україна
E-Mail: info@daad.org.ua
WWW: www.daad.org.ua
Додаткова інформація
 Веб-сайт DAAD “Навчання в аспірантурі та проведення досліджень”
 Веб-сайт „Research in Germany“
 Веб-сайт „Research Explorer“

Наукові стажування для іноземних викладачів ВНЗ та науковців
Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним науковцям провести
дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Існують можливості
підтримки для різних кваліфікаційних та кар´єрних етапів.
Метою цієї програми є, зокрема, підтримка коротких наукових стажувань для
обміну досвідом та встановлення зв´язків з колегами з фаху.
Хто може подавати заяву?
Викладачі ВНЗ та визнані науковці, як правило, з науковим ступенем, які
працюють у ВНЗ або науково-дослідному інституті в себе на батьківщині.
Примітка:
Прохання колишніх стипендіатів Фонду ім. Олександра фон Гумбольдта
звертатися в першу чергу до Фонду ім. Гумбольдта.
На що надається підтримка?

Наукові перебування у державних або державно визнаних ВНЗ або
позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині. Наукове
стажування може проходити і у різних інституціях.
 Підтримка може надаватися лише один раз у три роки.
 Поїздки на конференції та конгреси підтримуватися не можуть.
Тривалість фінансування
 Від 1 до 3 місяців; період надання підтримки встановлюється відбірковою
комісією залежно від намірів та робочого плану.
 Стипендія не подовжується.
Що включає в себе стипендія?
 Щомісячні виплати в розмірі:
- 2.000 євро для асистентів, старших викладачів та доцентів,
- 2.150 євро для професорів.
 Допомогу на проїзд, якщо ці витрати не бере на себе батьківщина
пошукача або інша сторона
 Інші виплати не надаються.
Відбір
Відбір стипендіатів проводить незалежна відбіркова комісія.
Основними критеріями відбору є:
 наукові здобутки та останні публікації, що слід зазначити у автобіографії
та списку публікацій
 переконливий та добре спланований науковий проект
Які передумови слід виконати?
 Пошукачі мають працювати у ВНЗ або науково-дослідній установі в себе
на батьківщині
 Науковий проект потрібно узгодити з німецьким науковим партнером.
Має гарантуватися надання робочого місця.
Подання заяв
Подання заяв відбувається в режимі онлайн через портал DAAD. Крім того,
необхідно надіслати поштою 2 екземпляри роздрукованої зведеної заяви (файл у
форматі PDF), яка створюється після завершення реєстрації заяви на порталі
DAAD, а також інші додатки до заяви.
Доступ до порталу буде відкрито приблизно за 6 тижнів до кінцевого терміну
подання заяв.
Для того, щоб подати заяву, будь ласка, оберіть у стипендійній базі даних
оголошення про цю програму (www.funding-guide.de). Звідти ви потрапите через
вкладку "Подати заяву" на портал.
Документи для заяви на стипендію (мова документів - німецька або
англійська)
1. Документи для завантаження на портал DAAD:
 формуляр-заява онлайн
 повна автобіографія (CV) у табелярній формі (максимум 3 сторінки)
 список наукових публікацій (максимум 3 сторінки)
 докладний опис наукового проекту (максимум 10 сторінок)
 календарний план з зазначенням міст перебування (приймаючі інститути /
наукові партнери) запланованого наукового стажування


письмове підтвердження приймаючого колеги/колег про наукову
співпрацю, яке спирається на план перебування та у якому гарантується
надання робочого місця
2. Документи, які надсилаються поштою:
 зведена заява, яка створюється на порталі в форматі PDF і яку ви можете
роздрукувати після завершення процедури реєстрації онлайн; будь ласка,
надішліть 2 екземпляри до місця прийому заяв.
Кінцевий термін подання заяв
15.11.2015
Стипендії можуть починатися не раніше 1 червня.
Місце прийому заяв
Інформаційний центр DAAD у Києві
пр. Перемоги 37 (НТУУ "КПІ"), корпус 6
03056 Київ
Україна
E-Mail: info@daad.org.ua
WWW: www.daad.org.ua
Додаткова інформація щодо подання заяв
 Ваша заява буде вважатися дійсною лише тоді, коли всі необхідні
документи будуть завантажені на портал DAAD (див. пункт 1) та
надіслані поштою (див. пункт 2). Про вчасне відправлення документів
поштою свідчить дата на поштовому штампі.
 Портал DAAD закривається о 24 годині за середньоєвропейським часом
останнього дня прийому заяв.
 Заяви, надіслані із запізненням або неповним комплектом документів,
розглядатися не будуть. Відповідальність за наявність всіх необхідних
документів несе пошукач.
 Документи із заяви на стипендію лишаються в DAAD. Дані про
пошукачів зберігаються DAAD у відповідності до Федерального закону
про захист даних, якщо вони необхідні для обробки заяви.
Місце отримання інформації та консультації
Інформаційний центр DAAD у Києві
пр. Перемоги 37 (НТУУ "КПІ"), корпус 6
03056 Київ
Україна
E-Mail: info@daad.org.ua
WWW: www.daad.org.ua
Додаткова інформація
 Веб-сайт DAAD “Здобуття наукового ступеня та проведення досліджень”
 Веб-сайт „Research in Germany“
 Веб-сайт „Research Explorer“
____________________________________________________________________


Дослідницькі гранти від уряду Швейцарії
Уряд Швейцарії виділяє гранти для молодих науковців, які бажають
здійснювати наукові дослідження в наукових та освітніх установах Швейцарії.

Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: аспірантура, проведення досліджень.
Розмір гранту: покриття витрат на проживання, медичне страхування, переліт;
щомісячна стипендія.
Дедлайн: у грудні щороку.
Джерело:
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02175/index.html?lang=en

Гранти на проведення досліджень у Фінляндії
Центр міжнародної мобільності CIMO запрошує іноземних аспірантів та
молодих дослідників до участі в грантовій програмі. Програма розрахована на
академічне перебування у фінських наукових установах – від 3 до 12 місяців.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: аспірантура, проведення досліджень.
Розмір гранту: 1500 euros на місяць.
Необхідні документи:




Мотиваційний лист
Резюме
Дослідницький план

Дедлайн: дедлайну немає.
Джерело:
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fello
wships
____________________________________________________________________
Дослідницькі стипендії в Гонконгу
Комісія з дослідницьких грантів Гонконгу (The Hong Kong Research Grants
Council (RGC) пропонує стипендії для іноземних студентів для навчання в
аспірантурі. Під час відбору до уваги береться дослідницький потенціал
кандидата, академічна успішність, комунікативні, лідерські та особистісні
якості.

Спеціальність: всі спеціальності.
Рівень: аспірантура.
Необхідні документи: апліканти мають подаватися безпосередньо до обраної
установи.
Повний
список
установ
слід
дивитися
на
сайті:
http://www.ugc.edu.hk/eng/rgc/hkphd/hkphd.htm
Розмір гранту: щомісячна стипендія в розмірі HK$20,000; додатковий трепелгрант у розмірі HK$10,000 для відвідування конференцій.
Дедлайн: 1 грудня 2015 року.
Джерело: https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/apply.html
____________________________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел. (044) 248-25-13

Від 13.10.2015 № 2.1/10-513
На № __від _



 

Ректорам вищих навчальних
закладів
Щодо проведення Міжнародного конкурсу
наукових робіт «Громадянське суспільство:
світові традиції та вітчизняні реалії»

За дорученням Міністерства освіти і науки України Інститут модернізації
змісту освіти повідомляє, що Координаційною радою молодих юристів України
при Міністерстві юстиції України для студентів та аспірантів вищих навчальних
закладів буде проводитись Міжнародний конкурс наукових робіт «Громадянське
суспільство: світові традиції та вітчизняні реалії».
Цей захід започатковано з метою підтримки обдарованої молоді, її
наукового пошуку щодо приближення розвитку українського суспільства до
стандартів країн з розвиненими демократичними традиціями, активного
залучення наукової молоді до формування громадянського суспільства.

Прийом конкурсних робіт здійснюється до 20 листопада 2015 р,
оцінювання конкурсних робіт – до 1 грудня 2015 р., відзначення переможців – до
1 січня 2016 р.
Детальну інформацію щодо участі у конкурсі можна отримати: сайт
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/19961 , e-mail: anton1232006@rambler.ru,
Сошников Антон Олександрович (095) 503-10-91; Сошникова Юлія
– koord.rada@i.ua

Директор

Н.Б. Вяткіна

Рябич Н.І.
т. (044) 248-19-21

____________________________________________________________________

