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Конференції
__________________________________________________________________
XI Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної
еволюції організмів»
Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова запрошує
взяти участь у роботі XI Міжнародної наукової конференції «Фактори
експериментальної еволюції організмів», присвяченої 150-річчю від дня
народження лауреата Нобелівської премії Томаса Ханта Моргана та 115-річчю від
дня народження академіка АН УРСР М.М. Гришка, а також асоційованого з
конференцією VI з’їзду Всеукраїнської асоціації біологів рослин, що відбудуться
12-16 вересня 2016 р. у м. Одеса на базі Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова, Україна.
Напрями


Еволюція геномів у природі та експерименті



Молекулярна генетика та геноміка рослин



Молекулярні та клітинні біотехнології



Біоінформатика та білкова інженерія



Прикладна генетика і селекція



Аналіз та оцінка генетичних ресурсів



Генетика людини та медична генетика



Історія біології та еволюційної теорії

Робочі мови:


українська,



російська,



англійська.

Збірник матеріалів та оплата публікації статті
За матеріалами конференції до початку її роботи буде видано збірник наукових
праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» (ISSN 2219-3782).
Збірник включено до Переліку фахових видань України у галузі біологічних наук
(наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11. 2014 №1279).
Докладніше на http://www.icbge.org.ua

ХІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних
питань хімії
Організатори запрошують взяти участь в роботі ХІІ Всеукраїнської конференції
молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії, що проводитиметься у м.
Харкові на базі НТК «Інститут монокристалів» НАН України за участю хімічного
факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Час проведення: 11-13 травня 2016 року.
Робота конференції планується в наступних секціях:


Органічна та медична хімія;



Фізична та неорганічна хімія;



Аналітична хімія та матеріалознавство.

Робоча мова конференції - українська та російська.
Організаційний внесок становить 100 грн.
Реєстрація учасників та подання тез відбувається в режимі on-line на сайті:
http://cys2016.isc.kharkov.com/ до 15 квітня 2016 року.
Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному вигляді з усіма
бібліографічними даними.
__________________________________________________________________
X Всеукраїнська
науково-практична конференція студентів та молодих
науковців
"Перші наукові кроки – 2016"
Повідомляємо Вам, що 5-6 травня 2016 року у м. Кам'янець-Подільський
на базі Подільського державного аграрно-технічного університету відбудеться
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція.
Напрямки роботи:
Секція 1. Процеси, машини та обладнання АПВ.
Секція 2. Інженерна механіка.
Секція 3. Енергетика та електротехнічні системи в АПК.
Секція 4. Професійне навчання в галузях.
Секція 5. Транспортні технології.
Секція 6. Інформаційні технології.

Секція 7. Агрономія.
Секція 8. Ветеринарна медицина.
Секція 9. Біотехнології.
Секція 10. Економіка сільськогосподарського виробництва, бухгалтерський
облік, аудит, фінанси.
Для участі в конференції Вам необхідно до 1 квітня 2016 року:
1. Оформити заявку на участь у конференції.
2. Надіслати текст наукового повідомлення на електронну адресу оргкомітету:
duganec.vasil@gmail.com або itf.pdatu@gmail.com. (наявність фото автора
обов’язкова).
Учасникам конференції з інших міст оргкомітет бронює місце в гуртожитку
або в готелі згідно із заявкою.
Заявка на участь в конференції
Прізвище____________________Ім’я_______________Побатькові__________________________
Курс________Факультет
(спеціальність)________________________________________________
Навчальний
заклад_____________________________________________________________
Поштова адреса ___________________________Тел. / Факс _______
Назва
секції_____________________________________________________________
Назва доповіді
_________________________________________________________________
Бронювання житла (потреба в гуртожитку або готелі вказати)_____________________________
До початку роботи конференції планується видання збірника матеріалів.
Вартість одного екземпляра становить 70 гривень. Оплата за публікацію наукових
повідомлень проводиться за реквізитами (у призначенні платежу вказати:
благодійний
внесок
Кам’янець-Подільській
громадській
організації
«Українська асоціація аграрних інженерів» та П.І.Б. авторів):
Отримувач платежу: Банк отримувача: Кам’янець- Копія квитанції про
Кам’янець-Подільська Подільське відділення ХФ
оплату
громадська організація ПАТ КБ «Приватбанк»
додається до матеріалів
«Українська асоціація р/р № 26001060739160
публікації.
аграрних інженерів» МФО 315405 Код 37551243
(УААІ)
Вимоги до оформлення матеріалів
Обсяг наукового повідомлення 1 повна сторінка друкованого тексту в
редакторі Microsоft Word версії не нижче 97. Формат паперу - А4. Шрифт - Times
New Roman. Poзмір шрифту 12 пт. інтервал 1,0. Поля: ліве - 2,5 см, праве - 2 см,
зверху - 2,0 знизу - 2,0 см.
Вимоги до оформлення заголовку:
Назва. Шрифт – Аrial. Розмір шрифту 14. Пропустити одну строку. Прізвище,
ім’я, по батькові студента (магістранта), курс, назва напряму (спеціальності),

прізвище керівника, назва вузу. Шрифт – Тimes New Roman, жирний, курсив.
Розмір шрифту 12. Через строку текст статті.
Адреса оргкомітету: Україна, 32300, м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка
13, ПДАТУ, Інженерно-технічний факультет кім. 174а, (03849) 2-55-49, e-mail:
duganec.vasil@gmail.com, або itf.pdatu@gmail.com. Координатор конференції
Дуганець Василь Іванович (0674565648)
__________________________________________________________________

10 березня 2016 року з 14-00 до 16-00
відбудеться наступний семінар ДФФД на тему:
«Гравітаційні хвилі – нове вікно у Всесвіт»
Доповідач: Юрій Володимирович Штанов, д. ф.-м.н.,
завідувач лабораторії астрофізики і космології,
відділ астрофізики та елементарних частинок,
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
У 1915 році Альберт Ейнштейн завершив побудову релятивістської теорії
гравітації – загальної теорії відносності. На основі цієї теорії в 1916 році було
передбачено існування фізичних явищ принципово нового типу – чорних дір і
гравітаційних хвиль. Через століття, 14 вересня 2015 року, два детектори лазерноінтерферометричної гравітаційно-хвильової обсерваторії (LIGO) у США вперше
в історії астрофізики спостерігали прямий сигнал від гравітаційних хвиль. Згідно
з теоретичними розрахунками, зареєстроване гравітаційне випромінювання було
утворене підчас злиття двох масивних чорних дір понад мільярд років
тому.

Зроблене у наші дні відкриття означає народження нової ери в

релятивістській астрофізиці – ери дослідження бурхливих подій у Всесвіті за
допомогою гравітаційно-хвильових обсерваторій. Гравітаційні хвилі здатні нести
сигнали

про

події

недоступні

для

спостережень

за

електромагнітним

випромінюванням, що відкриває принципово новий канал інформації з глибин
Всесвіту.
На семінар запрошуються вчені, молоді науковці, студенти.
Місце проведення семінару – бульвар Т.Шевченка, 16, к.312
(зал колегії МОН України).
__________________________________________________________________
12-13 червня 2016 року в м. Ашхабад (Туркменістан) відбудеться
міжнародна наукова конференція «Наука, техніка та інноваційні технології
в епоху могутності і щастя» – до Дня науки, який відзначатиметься в
Туркменістані 12 червня 2016 р.
Організатор заходу – Академія наук Туркменістану.
Заявки на участь у конференції приймаються до 31 березня 2016 року.
Проїзд (авіа- та залізничний транспорт) і проживання в Туркменістані (з 11 по 14
червня 2016 року) учасників наукової конференції, які отримали офіційне
запрошення оргкомітету, оплачує Академія наук Туркменістану.
Докладну інформацію про умови участі в заході шукайте за посиланням:
http://www.science.gov.tm/events/conf_sci16/
__________________________________________________________________
18-20 жовтня 2016 року у Києві відбудеться Міжнародна наукова
конференція «Соціальні катастрофи першої половини ХХ століття в
Україні та світі: історичний контекст та демографічні наслідки».
Міжнародна наукова конференція «Соціальні катастрофи першої половини
ХХ столітті в Україні та світі: історичний контекст та демографічні
наслідки» присвячена дослідженню демографічних втрат в Україні та світі у
першій половині ХХ століття.
Організаторами конференції виступили Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, Інститут історії України НАН України, Інститут
демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України,
Український інститут національної пам’яті, Український науково-дослідний та
освітній центр вивчення Голодомору (HREC in Ukraine), Національний музей
історії України у Другій світовій війні, Український центр вивчення історії

Голокосту, Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України,
Національний музей «Меморіал пам’яті жертв Голодомору», Український
науковий інститут Гарвардського університету, Канадський інститут українських
студій та Фонд «Відродження».
До участі у конференції запрошуються історики, демографи та спеціалісти, які
досліджують означене питання.
Заявки на участь у конференції приймаються до 15 лютого 2016 року. Тексти
доповідей приймаються до 31 травня 2016 року.
Місце проведення конференції:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(вул. Володимирська 60, Київ 01601)
Секретар оргкомітету: Яна Примаченко
Тел./факс: 063 058 50 65
Е-mail: demography20@gmail.com

Конкурси
_________________________________________________________________
Стипендії для проведення досліджень в університеті Фрайбурга
Адміністрація університету Фрайбурга (Швейцарія), пропонує гранти іноземним
науковцям для проведення досліджень в університеті. До участі у конкурсі
запрошують аспірантів або ж дослідників із науковим ступенем.
Тривалість проведення досліджень: 4 місяці для аспірантів, 1 - 3 місяці
(максимум 5) для кандидатів наук.
Спеціальності: Гранти пропонують для дослідників у таких галузях: економіка і
соціальні науки, гуманітарні науки, закон, біологія, хімія, медицина, наука про
Землю, фізика, наука про матеріали, математика, теологія.
Розмір гранту:


для аспірантів - CHF 1 700 на місяць



для дослідників зі ступенем кандидата наук - CHF 1 900.

Дедлайн: 30 вересня 2016 року.

Джерело: http://www.unifr.ch/international/en/in/bourse

Дослідницькі резиденції в Центрі міської історії 2016
Дедлайн: 2016-03-16
Страна: Ukraine;
Тип гранта:
For scientific researches
Scholarships
Веб-сайт: http://www.lvivcenter.org/uk/grants/residencegrant-cfp-2016/
Центр міської історії запрошує подавати заявки на дослідницьку резиденцію
2016 - 2017.
Програма включає можливість надати дослідницьку резиденцію молодим
науковцям, які працюють над дисертаційними дослідженнями (5 стипендій), або
готують їх до публікації, а також п'ять стипендій для досвідчених дослідників.
Центр забезпечує умови для проведення дослідження, надає дослідникам доступ
до власних ресурсів, зокрема до бібліотеки, медіаархіву, досліджень, наукових
контактів та пропонує можливість презентувати й обговорити попередні
результати дослідження в рамках Міського семінару та публічних лекцій.
Резиденції Центру призначені для дослідників гуманітарних напрямків з різних
країн, особливо заохочуємо зголоситися істориків, культурологів, антропологів.
Приймаємо заявки на дослідження, в яких запропоновано широкі інтерпретації
міської історії як дисципліни, що перебуває на перетині різноманітних підходів
гуманітарних і суспільних наук. Хронологічні рамки студій – ХІХ-ХХ століття,
географічні межі – Центральна і Східна Європа. Особливо вітаємо теми, пов'язані
з дослідницькими фокусами Центру, зокрема із питаннями урбанізації
багатоетнічних міст, індивідуального досвіду містян у час радикальних змін та
воєн ХХ століття, планових міст, міської спадщини, комеморативних практик та
міського простору, цифрової та публічної історії.
Умови

Резиденції передбачають проживання у гостьових кімнатах Центру впродовж
одного місяця. Гостьові апартаменти розташовані у тому ж будинку, що й офіс
інституції, – в центрі міста, неподалік від львівських архівів та бібліотек. Гостьові
апартаменти складаються з трьох кімнат, об'єднаних спільним простором кухні та
приміщень загального вжитку. Тут створено всі умови для комфортного
проживання, є доступ до безпровідникового Інтернету. Дослідники отримують
робоче місце в офісі Центру із доступом до ресурсів інституції та адміністративну
підтримку.
Резиденції не покривають витрат на проїзд, харчування та ін.
Вимоги
Резиденції призначають аспірантам та дослідникам із науковими ступенями.
Звертаємо Вашу увагу на те, що заявки від студентів та магістрантів не
розглядаємо. Не заохочуємо подання пілотних досліджень. На час подання заявки
проект має тривати не менше року й потребувати опрацювання матеріалів у
Львівських архівах та бібліотеках.
Заявка має містити


Опис проекту (1-2 тис. слів)



Резюме



Список публікацій



Один рекомендаційний лист від дослідника, ознайомленого з проектом
апліканта (для аплікантів без наукового ступеня).

Увага! Особи, які рекомендують кандидата на отримання резиденції, мають
надіслати рекомендаційні листи із власної електронної пошти, зазначивши в листі
свою контактну інформацію.
Заявки просимо подавати на електронну адресу grants@lvivcenter.org. У полі
"Тема" потрібно зазначити "Residence Grant Application 2016".
Заявки приймаємо українською, англійською, польською, російською та
білоруською мовами. Розглядаємо лише коректно заповнені заявки.
Якщо у вас є питання, будь ласка, звертайтеся до координатора стипендіальних
програм

Центру

др.

i.matsevko@lvivcenter.org

Ірини

Мацевко

через

електронну

адресу

Кінцевий термін подачі заявок
13 березня 2016 р.
Оголошення результатів
1 квітня 2016 р.
Короткострокове академічне перебування в університетах Коїмбрської
групи
Молоді дослідники можуть подавати заявки на отримання стипендії для
перебування в університетах Коїмбрської групи* (Coimbra Group University) з
науковою метою. Тривалість програми – від місяця до трьох.
Спеціальності: всі спеціальності
Рівень: проведення дослідження.
Розмір гранту: місячна стипендія від 830 до 1190 євро (залежить від
університету).
Необхідні документи: аплікант має заповнити онлайн-заявку на сайті
(http://www.coimbra-group.eu/activities/scholarships/european-neighborhood),
обравши для стажування лише ОДИН університет.
Дедлайн: 31 березня.
Джерело:http://www.coimbra-group.eu/activities/scholarships/europeanneighborhood
*Коїмбрська група – це об’єднання 37 європейських університетів, створене 1985
року для розвитку зв’язків та координації навчального процесу в річищі
загальноєвропейської освітньої політики між найстарішими університетами
Європи. Назву отримало на честь Коїмбрського університету в Португалії. За
станом на 2014 рік до складу Коїмбрської групи входило 37 університетів.
__________________________________________________________________
Конкурс спільних українсько – молдовських
науково-дослідних проектів
для реалізації у 2017 – 2018 рр.
На виконання Угоди між Урядом Республіки Молдова та Урядом України
про співробітництво у сфері освіти, науки і культури від 20.03.1993 року та
Програми співробітництва в галузі науки і технологій на 2013 - 2017 роки,
Міністерство освіти і науки України та Академія наук Республіки Молдова
оголошують конкурс спільних українсько-молдовських проектів із таких
пріоритетних напрямів:

- Інформаційні та комунікаційні технології;
- Нанотехнології та нові матеріали;
- Біотехнології та сільськогосподарські науки;
- Енергетика та енергоефективність;
- Медицина і фармація;
- Охорона навколишнього середовища;
- Гуманітарні науки.
Конкурс відкритий для наукових лабораторій, науково-дослідних груп вищих
навчальних закладів, науково-дослідних установ і підприємств обох країн.
Конкурс відкрито з 15 лютого по 15 квітня 2016 року

Критерії відбору
Після перевірки пропозицій на відповідність умовам конкурсу, кожна заявка
передається на наукову експертизу, що проводиться паралельно в обох країнах.
Після цього спільна Комісія, яка збирається за ініціативою Міністерства освіти і
науки України та Академії наук Республіки Молдова, приступає до остаточного
розгляду проектів, з метою відбору для подальшого фінансування.
Основними критеріями оцінки є такі:
- наукова якість та інноваційний характер проекту;
- здатність та компетентність тимчасових наукових колективів втілити
проект у життя;
- досвід участі у міжнародних проектах і розвиток міжнародного
співробітництва;
- якість інфраструктури установ, що беруть участь у проекті;
- участь у проекті докторантів та молодих дослідників;
- можливості практичного використання результатів проекту;
- обґрунтування орієнтовної вартості проекту;
- участь у програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».
Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька заявок.
Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за одним
проектом.
Інтелектуальна власність
Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити усіх
необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які
їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага

приділятиметься тому, щоб у рамках співробітництва,
незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.

не

відбулося

Фінансування
Фінансування проекту виділяється на два роки (щороку окремо). Рішення про
продовження фінансування на другий рік приймається після розгляду звіту за
попередній етап роботи.
Сторона, що направляє вченого, оплачує транспортні витрати, пов'язані з
проїздом свого вченого в країну партнера, проживання, добові, медичну
страховку.
Основні документи та терміни подання заявок на конкурс
- супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника Міністра
освіти і науки Стріхи М.В., із обов’язковим зазначенням назви програми за
конкурсом якої подаються документи;
- заповнена форма заявки на участь у конкурсі із оригіналами підписів та
печаток (у паперовому вигляді (2 прим.) та на електронному носії);
- лист від молдовської організації-партнера на бланку;
- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі
проекту – 1 прим.;
- анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту – 1
прим.
Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше
останнього дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу МОН
(Україна, 01601, Київ, бульвар Шевченка, 16), а також зареєстровані у канцелярії
МОН:
- у разі надсилання поштою - кімната 310 (штамп на конверті поштового
відправлення повинен датуватися не пізніше 15 квітня 2016 р.);
- у разі особистої передачі – документи необхідно залишити у скриньці для
кореспонденції, яка розташована у холі МОН (м. Київ, бульвар Шевченка, 16).
Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог,
розглядатись не будуть!
Форма заявки
www.mon.gov.ua

на

участь

у

конкурсі

розміщена

на

веб-сторінці:

Кандидатам на участь у конкурсі з української сторони варто переконатися у
тому, що їх молдовські партнери подали відповідну заявку до Центру
міжнародних проектів Республіки Молдова.

В межах виділеного бюджетного фінансування, з виконавцями робіт щорічно
укладаються договори на виконання конкретних проектів з фінансуванням
національної частини проекту поточного року.
Після закінчення виконання проекту Замовникові (установі, з якою
Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У наукових
звітах повинні бути викладені результати наукових досліджень, акти
впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі
перспективи від широкого впровадження наукових розробок.
Контактні установи:
В Україні:

В Республіці Молдова:

Міністерство освіти і науки України Центр
міжнародних
проектів
Академії наук Республіки Молдова
Відповідальні особи:
Атаманенко Наталія Валеріївна,

Відповідальні особи:

Лідія Вирцан
заступник
начальника
відділу
міжнародного
науково-технічного Віце-директор Центру міжнародних
співробітництва
управління проектів
міжнародного співробітництва та
тeл. 022274534
європейської інтеграції
e-mail: lidia.virtan@gmail.com
тел. 287 82 39
e-mail: n_atamanenko@mon.gov.ua
Вікторія Ліснік
Білоус Ірина Леонідівна,

Головний
спеціаліст
міжнародних проектів

Центру

головний
спеціаліст
відділу
тeл. 022274534
міжнародного
науково-технічного
співробітництва
управління e-mail: victorialisnic08@yahoo.com
міжнародного співробітництва та
європейської інтеграції
тел. 287 82 50

_________________________________________________________________
Виставки
__________________________________________________________________

Шановні пані та панове!
17-19 березня 2016 р. у Київському Палаці дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи,
13) відбудуться Сьома міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та
Третя міжнародна виставка закордонних навчальних закладів і агенцій
«World Edu».
Організатор: Компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі
Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних
наук України.
У межах виставки відбудуться науково-практичні конференції, тематичні
семінари, круглі столи, презентації та майстер-класи.
ПРОГРАМА РОБОТИ виставки за посиланням
http://vsosvita.com.ua/index.php/uk/home/program
Робота виставки:
17 - 18 березня 2016 р. з 10.00 до 18.00; Урочисте відкриття 17.03.2016 р.
об 11:00
19 березня 2016 р. з 10.00 до 16.00;
Вхід вільний.
З повагою,
Оргкомітет:
Компанія "Виставковий Світ"
Тел./факс: +38 044 498-42-04, 498-42-05, 498-42-06, 498-42-07
Тел.моб.: + 38 067 656-51-89
E-mail: expo@vsvit.com.ua
http://vsosvita.com.ua/

