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Конференції
1
Науково-практична конференція «Довкілля та здоров’я»
Оргкомітет науково-практичної конференції "Довкілля і здоров'я" запрошує
взяти участь у роботі конференції.
Конференція буде присвячена 30-річчю Чорнобильської трагедії та
подальшому розгляду актуальних питань впливу навколишнього середовища
на здоров'я людини.
Захід відбудеться на території ДВНЗ "Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України".
Дата проведення конференції: 22-23 квітня 2016 року.
Мета конференції: узагальнити результати досліджень і вказати можливі
шляхи вирішення проблем, що стосуються змін життєдіяльності організму під
впливом факторів навколишнього середовища. Визначити роль громадськості,
владних структур в попередженні і усуненні негативних наслідків впливу шкідливих
факторів зовнішнього середовища.
НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
 Фундаментальні механізми забезпечення життєдіяльності організму у
віковому аспекті у взаємозв'язку з зовнішнім середовищем.
 Вплив природних і антропогенних факторів на живі істоти різного віку.
 Екологічні наслідки Чорнобильської трагедії та розгляд актуальних питань
впливу навколишнього середовища на здоров'я людини.
 Сучасні можливості захисту біосфери в контексті здоров'я людей.
 Взаємодія
владних структур і громадськості з метою збереження
навколишнього середовища і здоров'я.
 Регіональні медико-екологічні проблеми та шляхи їх вирішення.
Офіційні мови конференції: українська, англійська.
Форми участі в конференції: усна доповідь, стендова доповідь, вільний слухач
Форма публікації: Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових
праць.
Оплата проживання і харчування учасників конференції здійснюються через
перерахунок або за готівку. Орієнтована вартість: проживання 168 грн. за 1 місце;
триразового харчування - від 70 грн. на добу.
Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, інше.
Докладніше на: http://conference.tdmu.edu.ua/index.php/DovkZd/DovkZd
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ХІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів
з актуальних питань хімії
11-13 травня 2016 року у м. Харкові на базі НТК «Інститут монокристалів»
НАН України за участю хімічного факультету Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна відбудеться ХІІ Всеукраїнська конференція молодих
вчених та студентів з актуальних питань хімії.
Робота конференції планується в таких 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
конференції http://cys2016.isc.kharkov.com/ до 15 квітня 2016 року.
Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному вигляді з усіма
бібліографічними даними.
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XIV Науково-практична конференція студентів, аспірантів та
молодих вчених, Київ, 26-28 травня 2016 р.
Шановні колеги!
Запрошуємо студентів, аспірантів та молодих науковців вищих навчальних
закладів і науково-дослідних установ України, що працюють у різноманітних
галузях математики та фізики, а також майбутніх фахівців із інформаційної безпеки
прийняти участь в роботі конференції, яка проводиться Національним технічним
університетом України "Київський політехнічний інститут".
Тематика наукових секцій:
 Актуальні питання сучасної фізики
 Фізика енергетичних систем
 Математичне та комп'ютерне моделювання
 Математичні методи кібернетичної безпеки
 Теоретичні та прикладні проблеми криптографічного захисту інформації
 Системи та технології кібернетичної безпеки
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Фізико-технічні аспекти кібербезпеки
Моделі та технології обробки даних спостереження Землі.

Форма виступу: усна з мультимедійними презентаціями тривалістю 10+5 хвилин.
Публікація матеріалів: до початку роботи конференції буде видана збірка
матеріалів конференції, які надсилаються при реєстрації за наведеними вимогами у
форматі TeX в обсязі не більше 4-х сторінок.
Заходи конференції: пленарні лекції запрошених лекторів про нові досягнення та
проблеми науки, культурна та екскурсійна програми, виїзне святкове засідання на
березі Дніпра, тощо.
Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.
Проживання у гуртожитках та готелях університету (за умови завчасного
бронювання).
Оргвнесок: без отримання друкованого примірника матеріалів 110грн,
з отриманням:  для студентів 200 грн
 для аспірантів 210 грн
 для інших 230 грн
Сплачується банківським переказом після отримання запрошення.
Важливі дати:  до 26.04: реєстрація та подання матеріалів
 до 04.05:сплата оргвнеску.
Детальна інформація розміщена на сайті конференції: http://conf.pti.kpi.ua
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XІV Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів
з актуальних питань сучасної хімії
4-26 травня 2016 р. в м. Дніпропетровськ на базі хімічного факультету
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара проходитиме
XІV Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань
сучасної хімії.
Організатори конференції: Дніпропетровський національний університет імені
Олеся Гончара, Інститут органічної хімії НАН України
Робота конференції планується в таких секціях:
 Органічна та фармацевтична хімія.
 Аналітична хімія.
 Фізична та неорганічна хімія.
 Харчова хімія та сучасні харчові технології.
 Хімія та хімтехнологія високомолекулярних та природних сполук.
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Місце проведення конференції – 16-й корпус (хімічний факультет) ДНУ.
Робочі мови конференції: українська та російська.
У програмі конференції – усні доповіді (до 10 хв.).
За матеріалами конференції буде опубліковано збірку тез.
Вимоги щодо оформлення тез. Тези доповідей обсягом не більше 1 друкованої
сторінки формату А4 та реєстраційна картка мають бути подані до Оргкомітету до
17 квітня 2016 року.
Оплата оргвнеску здійснюється до 30 квітня 2016.
Тези подаються виключно електронною поштою. Авторами тез, що надсилаються, є
молоді вчені віком до 35 років.
Детальна інформація на сайті: http://cf.dnu.dp.ua
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VII Українська наукова конференція
з фізики напівпровідників (УНКФН-7)
Дата проведення: 26 - 30 вересня 2016
Місце
проведення:
конференція
буде
проводитись
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

на

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1.Нові фізичні явища в об'ємі та на поверхні напівпровідників.
2.Фізичні явища у низькорозмірних структурах.
3.Фізика напівпровідникових приладів.
3.1.Проблемні питання мікро- та наноелектроніки.
3.2.Сучасні
фізико-технічні
аспекти
напівпровідникової
сенсорики
оптоелектроніки.
3.3.Надвисокочастотна та терагерцова електроніка.
3.4.Сонячна енергетика
4.Матеріалознавство, технології та діагностика напівпровідникових матеріалів.

базі

та
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ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ:
Доповіді будуть опубліковані за
рекомендацією програмного комітету в науково-технічних журналах: "Український
фізичний журнал", "Журнал фізичних досліджень", "Semiconductor Physics Quantum
Electronics & Optoelectronics", "Функціональні матеріали", «Технология и
конструирование в электронной аппаратуре», «Фотоелектроніка», «Сенсорна
електроніка і мікросистемні технології». Після рекомендації авторам буде потрібно
привести рукописи у відповідність з вимогами журналів і відправити на адресу
редакції відповідного журналу.
Більше
інформації
на
robota/news_conf/08_02_2016_13.pdf

сайті:

http://www.pu.if.ua/images/naukova-
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ХІІІ з’їзд онкологів та радіологів України
Організатори запрошують до участі у ХІІІ З'ЇЗДІ ОНКОЛОГІВ ТА РАДІОЛОГІВ
УКРАЇНИ, який відбудеться 26 - 28 травня 2016 р.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: м.Київ, вул. Велика Васильківськ 55,
НСК Олімпійський, конференц-комплекс.

















Епідеміологія злоякісних новоутворень, організація протиракової боротьби та
скринінгу.
Оптимальні принципи морфологічної діагностики.
Злоякісні новоутворення голови, шиї та лорорганів.
Торакальна онкологія.
Діагностика, лікування та профілактика раку грудної залози.
Абдомінальна онкологія: злоякісні пухлини шлунка; підшлункової залози та
печінки; онкопроктологія.
Онкоортопедія.
Онкодерматологія.
Онкоурологія.
Онкогінекологія.
Онкогематологія.
Злоякісні новоутворення у дітей.
Актульні питання анестезії та аналгезії в онкології.
Хіміотерапія солідних пухлин.
Променева діагностика, променева терапія, ядерна медицина.
Фундаментальні аспекти сучасної онкології.
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Онкопатологія центральної нервової системи.
Перспективи, проблеми освіти в онкології.
Паліативна допомога.
Реабілітація та проблеми якості життя онкологічних хворих.

РОБОЧА МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська.
РЕЄСТРАЦІЯ
проводиться
лише
через
веб-сайт
конференції
(http://www.coru.com.ua) або вебсайт інституту раку (http://www.unci.org.ua, розділ
"З'їзди, конференції").
Офіційна інформація щодо організації та проведення ХІІІ з'їзду онкологів та
радіологів України розміщена на web-сайті Національного інституту раку
(http://www.unci.org.ua) (розділ "З'їзди, конференції") та на web-сайті заходу
(http://www.coru.com.ua).
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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ В
ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі щорічної, постійно діючої Міжнародної
науково-практичної конференції (VІІ), яка відбудеться 13 квітня 2016 року.
Тематичні напрямки роботи конференції:
1.Сучасні тенденції розвитку світового господарства.
2.Євро інтеграційна стратегія України.
3.Інноваційно-інвестиційні процеси та трансфер технологій у сучасному світі.
4.Проблеми людського розвитку та ефективності використання людського
потенціалу в умовах глобалізації.
5.Проблеми забезпечення конкурентоспроможності в глобальному середовищі.
6.Розвиток освіти як чинник формування інтелектуального капіталу.
7.Проблеми зайнятості і формування ринків праці у глобальному середовищі.
8.Проблеми регіонального розвитку: національний та міжнародний вимір.
9.Проблеми сталого розвитку і природокористування у глобальній економіці.
10.Проблеми міжнародної міграції трудових ресурсів.
Конференція відбудеться за адресою: Україна, м. Київ, пр. Відрадний 4,
НАУ, Навчально-науковий інститут Міжнародних відносин, кафедра міжнародних
економічних відносин і бізнесу, корпус 7, ауд.7.102 (зал засідання вченої ради)
Тел.: (044) 406-73-65, (044) 406-73-56
Реєстрація учасників: 9.30 – 10.00
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Початок роботи конференції: 10.00
За підсумками роботи конференції планується видання збірника наукових
матеріалів – тез доповідей. Приймаються до друку авторські матеріали обсягом до 3
сторінок А4 (210*297мм), набрані в редакторі Microsoft Word у вигляді
комп'ютерного файлу з розширенням *doc. Шрифт Times New Roman Cyr, кегль
(розмір) 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля з усіх сторін по 1,5 см.
Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні дані:
- УДК, ініціали і прізвище автора(-ів), назва організації, де працює автор(и),
студентам – вказати наукового керівника (вирівнювання по правому краю);
- назва тез - великими літерами (вирівнювання по центру);
- основний зміст тез;
- список використаних джерел (обов’язково).
Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора (першого співавтора).
Вартість друку тез – 120 грн.
Тези надсилати за електронною адресою: marina_r@meta.ua
Контактний телефон: 093-918-83-16 – Ричка Марина Анатоліївна
Для очної участі у роботі конференції просимо Вас заздалегідь повідомити тему
Вашої доповіді представникам оргкомітету тел.: (044) 406-73-65, (044) 406-73-56.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова оргкомітету: Сіденко С.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри МЕВіБ
ННІМВ НАУ
Члени оргкомітету: Біла С.О., д.н.д.у., професор, заслужений економіст України,
професор кафедри МЕВіБ Ричка М.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри МЕВіБ
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Науково-практична конференція
"Хімія природних сполук»
21-22 квітня 2016 року в м. Тернополі відбудеться науково-практична
конференція "Хімія природних сполук".
НАУКОВА ПРОГРАМА:
1. Дослідження хімічного складу лікарської рослинної сировини та перспективи
створення на її основі лікарських засобів.
2.
Фармакологічні та біохімічні дослідження лікарської рослинної сировини та
засобів на її основі. Фітотерапія на сучасному етапі розвитку медицини в
Україні.
3. Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів рослинного
походження.
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4.

Онтогенез культивованих та дикорослих видів лікарських рослин.
21.04.2016р.
пленарні,
секційні
засідання
конференції.
22.04.2016р. - екскурсія в Почаївську Лавру, замки Тернопілля, Зарваницю.

Форма публікації: Матеріали тез доповідей будуть опубліковані у вигляді збірника
матеріалів конференції.
Форми участі: усна доповідь, стендова доповідь, вільний слухач
Офіційна мова конференції: українська.
Більше інформації на сайті:
http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2849%3
A-q-q&catid=20%3A2011-05-17-09-30-17&Itemid=40&lang=uk
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Четверта Міжнародна науково-практична конференція
«Нанотехнології та наноматеріали»
Організатори запрошують прийняти участь в Міжнародній науковопрактичній конференції «Нанотехнології та наноматеріали».
Конференція відбудеться 24 - 27 серпня 2016 року у м. Львові у конференцзалі Львівського національного університету ім. Івана Франка.
Робота конференції буде сфокусована на останніх передових досягненнях в
нанонауці та нанотехнологіях.
Тематичні напрямки конференції:

Мікроскопія нанооб'єктів

Нанокомпозити та наноматеріали

Наноструктуровані поверхні

Нанооптика та фотоніка

Наноплазмоніка та підсилена коливальна спектроскопія

Нанобіотехнології та хімтехнології

Нанорозмірна фізика

Нанофізика та фізико-хімічне матеріалознавство.
Одним з напрямків Міжнародної науково-практичної конференції
"Нанотехнології та наноматеріали" є ознайомлення з можливостями участі у
програмі ЄС "Horizon 2020"
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Конференцію проводять Інститут фізики НАН України та партнери:
Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна
Тартуський Університет, Естонія
Туринський Університет, Італія
Університет П'єра і Марії Кюрі - Париж, Франція
Компанія Europien Profiles A.E., Греція
Офіційна мова конференції - англійська.
Кращі доповіді конференції будуть рекомендовані до друку у виданнях:
Springer book "Nanotechnologies and nanomaterials" та International journal "Nanoscale
Research Letters".
Деталі на сайті: http://www.iop.kiev.ua/~nano2016/index-ua.html
10
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННОЕ КАРТОФЕЛЕВОДСТВО ЕВРАЗИЙСКОГО
СОДРУЖЕСТВА: ОТ НАУКИ ДО ПРАКТИКИ»
11-14 июля 2016
Основные направления работы конференции:






Генетика, молекулярная генетика, интродукция и селекция картофеля.
Семеноводство картофеля.
Современные специализированные машины и энергоресурсосберегающие
технологии для производства, хранения и переработки картофеля.
Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков, иммунитет.
Менеджмент и маркетинг в картофелеводстве.

Организационный взнос Организационный взнос за участие в работе конференции и
публикацию статьи в сборнике не взимается
Рабочие языки конференции:
 белорусский,
 русский,
 английский.
Срок подачи материалов до 1 мая 2016 г.
Контакты:
Наш адрес:
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РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и
плодоовощеводству»
ул. Ковалева, 2а, аг. Самохваловичи, Минский р-н, Минская область,
223013, Республика Беларусь.
Тел/факс: (+37517) 506-67-79, 506-65-77
E-mail: belbulba@tut.by
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Конференція "Сучасні інновації в медичній освіті і науці та подальші
шляхи реалізації Закону України "Про вищу освіту" у вищих
навчальних закладах"
12-13 травня 2016 року на базі ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України»
відбудеться XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною
участю «Сучасні інновації в медичній освіті і науці та подальші шляхи реалізації
Закону України "Про вищу освіту" у вищих медичних (фармацевтичному)
навчальних закладах Міністерства охорони здоров'я України».
Програма конференції :
1. Стандарти вищої медичної (фармацевтичної) освіти, забезпечення її якості та
контролю.
2. Організаційно-правове, кадрове, навчально-методичне та матеріальнотехнічне забезпечення навчального процесу на додипломному етапі у вищих
медичних (фармацевтичному) навчальних закладах відповідно до нового
переліку галузей знань і спеціальностей.
3. Результати впровадження форм внутрішнього контролю якості освіти у вищих
медичних (фармацевтичному) навчальних закладах.
4. Навчально-методичне та організаційне забезпечення підготовки фахівців за
освітньо-науковим та науковим рівнями.
5. Сучасні підходи до післядипломної підготовки фахівців згідно Закону України
"Про вищу освіту".
6. Створення та діяльність університетських клінік, як клінічних баз вищих
медичних навчальних закладів.
Офіційні мови конференції: українська, англійська.
Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, інше.
Форма публікації: Матеріали конференції (статті і тези) будуть надруковані у
збірнику матеріалів конференції.
Більше інформації за посиланням:
http://conference.tdmu.edu.ua/index.php/APJVMO/RQME
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Державний фонд фундаментальних досліджень
Європейська організація ядерних досліджень (CERN)
Представництво Польської академії наук у Києві (PAN)
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка
Рада молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України
Рада молодих вчених НАН України
19 травня 2016 року до Дня Науки – 2016 року відбудеться Міжнародний
дискусійний захід Science – Society – Personality

Міжнародний дискусійний захід проводиться з метою визначення пріоритетів
тріади «Science – Society – Personality» у рамках дискусії, в якій беруть участь
провідні вчені та організатори науки України та зарубіжжя, яка буде доповнена
тематичними доповідями на круглому столі.
Під час дискусії розглядатимуться актуальні питання стосовно можливостей
емпіричних досліджень багатьох сторін розвитку науки: мереж комунікацій,
конкуренцій та співробітництва в науковій роботі, факторів, що впливають на
отримання професійного визнання та факторів, що впливають на поведінку вчених,
в умовах активізації конкуренції за обмежені фінансові ресурси, зростання вартості,
комплексності та міждисциплінарності наукових досліджень.
Все більше поширення отримують спільні проекти, в яких беруть участь, як
державні, так і приватні структури. Створення нових наукових знань набуває
інтернаціонального характеру. Науково-технологічні нововведення є найбільш
потужним двигуном соціального прогресу, а знання є потенціалом дієздатності.
Наука відіграє особливу роль в житті суспільства: продукуючі нові знання,
покращуючи рівень освіти, підвищуючи рівень життя.
Важливим є усвідомлення суспільством ролі науки, і в той же час залучення
наукових колективів, що складаються з провідних фахівців різних напрямків, до
вирішення соціальних проблем за рахунок:
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- ширшого залучення суспільства до дослідницьких та інноваційних процесів;
- популяризації результатів наукових досліджень і тим самим привернення
уваги до наукових здобутків;
- врахування гендерної рівності серед науковців, а також пошуку шляхів для
ширшого залучення молоді до науки;
- популяризації формальних та неформальних науково-освітніх заходів.
На круглому столі розглядатимуться наступні тематичні напрями:
- наука для вирішення екологічних проблем;
- наука і мистецтво;
- сучасні інформаційні технології для суспільства.
Передбачається проаналізувати фундаментальні зміни, що тривають в науці,
культурі та освіті у зв’язку з широким впровадженням комп’ютерних технологій та
зі стрімким розвитком когнітивних наук, що відрізняється міждисциплінарністю.
Широке і конструктивне дослідження природи наукового знання, що реалізується як
інформація, обумовлене програмами побудови інформаційного знаннєвого
суспільства.
Ідеї паралелізму між наукою та мистецтвом у пізнанні природи, мотивовані
раніше у культурі Ренесансу, згідно з якою краса не локалізується лише в межах
художнього пізнання, а істина не визначається лише кордонами наукового пошуку.
Місточки між комплексними науковими системами, природничими та
соціальними науками збагачують обидві сторони і в той же час зменшують
прірву між наукою, виробництвом та політикою.
Для участі у заході необхідно заповнити он-лайн форму, за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1tPDHAKF2TVAB5uY1YVKWEbgVopQUCpFsTYuISenBFy
Q/viewform
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Міжнародна науково-практична конференція
«Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього
простору навчальних закладів»
Відповідно до Плану проведення наукових конференцій з питань вищої освіти
і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2016 рік 18 травня 2016
року в Науково-методичному центрі інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» (м. Київ, вул. Смілянська,11)
відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація
інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних
закладів».
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До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні, педагогічні
працівники вищих навчальних закладів, аспіранти, представники громадських
об`єднань, розробники і видавці освітнього контенту.
Мета конференції: генерація ідей щодо модернізації інформаційно-ресурсного
забезпечення та впровадження їх в освітній простір.
Попередня реєстрація учасників конференції проводиться на сайті
www.agroosvita.com.
Форми участі: очна, заочна та дистанційна.
Співорганізатори конференції:
 ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки
України;
 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії
педагогічних наук України;
 Асоціація працівників аграрних навчальних закладів «Украгроосвіта»;
 Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних
наук України;
 Науково-методична установа «Національний інститут освіти» Міністерства
освіти Республіки Білорусь;
 Вроцлавський природничий університет (Республіка Польща);
 Посольство Французької Республіки в Україні;
 Німецько-український агрополітичний діалог;
 Корпорація Microsoft.
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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
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Гранти
1
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/european-neighborhood
*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.

2
Шукаємо учасників для проекту на тему рівних можливостей / Мальта
Про проект / Мальта
Час та місце проведення: 17-24 серпня 2016, Гозо (Мальта)
Крайній термін подання заявки: 10 квітня 2016 року (проте заявки розглядаються
постійно)
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Ідея проекту: Молодіжний обмін для більш ніж 50 молодих людей з Європи,
під час якого будуть застосовуватись методи неформальної освіти, рольові ігри,
обговорення в малих групах та пленарних, мозковий штурм, дискусії та інших.
Основна тема заходу – “United in diversity”. It will be focusing on how to overcome
social barriers and promote an inclusive culture towards young persons irrespective of
ones background. The group will be a mixed ability group.
Громадська організація “Інститут Суспільних Ініціатив” шукає 8 учасників, які
активно займаються та цікавляться тематикою розвитку суспільства та рівних
можливостей!
Профіль учасника
Шукаємо учасників та чекаємо на Ваші заявки, якщо Ви:
 молода та активна людина віком від 18 до 30 років
 володієте англійською мовою на рівні достатньому для вільного спілкування
та розуміння
 зацікавлені в культурному обміні (Мальта та інші країни Європи)
 зможете гідно представити Українську культуру та нашу організацію
 після завершення проекту, готові написати звіт про участь в заході та
долучатись до заходів громадської організації “Інститут Суспільних Ініціатив”
 заоохочуємо подавати заявки осіб з обмеженими можливостями!
Відбір учасників буде відбуватись на основі аплікаційної форми та мотивації.
Відібрані учасники можуть бути запрошені на коротке інтерв’ю (по телефону чи
Skype). Організаційна робота по підготовці до заходу буде вестись в соціальній
мережі “Facebook”. Лише відібраним учасникам буде повідомлено про статус їх
заявки.
Фінансові умови
Проект на Мальті профінансований програмою «Ерасмус+». Організатори
забезпечують проживання в готелі, 3-разове харчування, соціальну та академічну
програми. Витрати на дорогу від вашого місця проживання до Мальти ї і назад
будуть відшкодовані по квоті для України (максимально 275 євро) за умови
пред’явлення
всіх
оригінальних
квитків. Вартість
білетів
понад
норму відшкодовується за рахунок учасника! Білети слід буде купити не пізніше
ніж через тиждень після вашого обрання як учасника! Для участі в проекті слід
сплатити річний членський внесок – 400 грн.
Аплікаційна форма та інформаційний пакет
 Якщо Ви згідні зі всіма умовами, то заповнюйте онлайн заявку, що доступна
тут: http://sii.org.ua/malta-project-erasmus/
 Ознайомитись з інформаційним пакетом проекту можна тут:
http://sii.org.ua/wp-content/uploads/info-pack2016-1.pdf
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Виставки
1
VII Міжнародний медичний форум і V Ювілейний міжнародний медичний
конгрес – головні події галузі охорони здоров’я України 2016 року. Доступність.
Ефективність. Результат

19-21 квітня 2016 року – відбудеться VII Міжнародний медичний форум
«Інновації в медицині – здоров’я нації» – головна подія галузі, міжнародна
професійна платформа для обміну досвідом та підвищення кваліфікації, яка
об’єднує потужну науково практичну програму і найбільші в Україні
спеціалізовані виставки останніх досягнень ринку охорони здоров’я.
Організатори Форуму – Національна академія медичних наук України,
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Компанія
LMT.
Захід
відбудеться за
підтримки Президента
України
і під
патронатом Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.
Офіційна підтримка – Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я
України, Державної служби України з лікарських засобів, Київської міської
державної адміністрації.
За сприяння – медичних асоціацій, громадських об’єднань, вищих навчальних
медичних закладів, соціальних фондів України та зарубіжжя.
Генеральний партнер Форуму: Toshiba Corporation.
Партнери: ALT Україна, Аmed, ELEKTA, Esaote, HEACO, ICF-Україна, Mindray,
RH, UMT+, «Авантіс МЛК», «БТЛ-Україна», «Вектор-Бест-Україна», «Віола
Медтехніка», «Мед Ексім», «МЕДІО», «ПОЛІПРОМСИНТЕЗ», «Протек Солюшнз
Україна»,
«УКР
ДІАГНОСТИКА»,
«ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»,
«Експерт»,
«ЕМСІMEД».
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Міжнародна виставка охорони здоров’я MEDICAEXPO – повний спектр
обладнання, техніки, інструментарію, виробів медичного призначення
вітчизняного та зарубіжного виробництва.
MEDRadiology – конвенціональна рентгенодіагностика, рентгенівська комп’ютерна
томографія, магнітно-резонансна томографія, ультразвукова діагностика, ядерна
медицина, променева терапія, радіаційна безпека
MEDLab – комплексне забезпечення медичних лабораторій
MEDTech – медична техніка та обладнання для амбулаторного та стаціонарного
лікування та діагностики
MEDSolutions – комплексні рішення для закладів охорони здоров’я: проектування,
інжиніринг, автоматизація, телекомунікаційні та інформаційні технології в медицині
MEDRehab&Physio – обладнання і технології для фізіотерапії та медичної
реабілітації
MEDСleanTech – чисті приміщення, клінінг, спецодяг та засоби індивідуального
захисту
MEDInnovation – інноваційні розробки та перспективні проекти науково-дослідних
установ медичного профілю і медичних ВНЗ
MEDDent – обладнання, матеріали та технології в галузі стоматології
HEALTH BEAUTY – професійне обладнання, матеріали та сучасні технології для
естетичної медицини, пластичної хірургії. Напрям anti-aging
Міжнародна фармацевтична виставка PHARMAEXPO – лікарські
препарати, парафармацевтична продукція, товари медичного призначення,
лікувальна косметика, комплексне оснащення аптек, послуги для
фармацевтичного ринку.
Завдяки інтегрованому підходу Форум на три дні стане майданчиком
для презентацій інноваційних технологій для всіх галузей медицини. Фахівці
зможуть побачити обладнання та техніку в дії, отримати консультації експертів,
оцінити переваги та вибрати для себе кращі пропозиції.
Діловий
пакет
пропозицій BusinessPoint і BuyersProgram дозволить
запланувати бізнес-зустрічі, обговорити майбутні спільні проекти, укласти договори
про закупівлю, постачання обладнання, витратних матеріалів та інших товарів.
Останні інноваційні розробки профілактики, діагностики та лікування будуть
представлені у рамках V ЮВІЛЕЙНОГО МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО
КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику
охорони здоров’я України» («Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науковопрактичних конференцій», затверджений МОЗ та НАМН України).
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Конгрес – міжнародна міждисциплінарна платформа для підвищення кваліфікації,
навчання, обміну досвідом та конструктивного діалогу вчених, практикуючих
лікарів та експертів різних сфер медицини. Фахівці з понад 100 медичних
спеціальностей мають унікальну можливість брати участь у симпозіумах,
конференціях, круглих столах, семінарах, майстер-класах, представляти власні
дослідження, знайомитися і обговорювати останні методи й методики діагностики,
профілактики і лікування.
Співорганізаторами заходів виступають державні установи НАМН та МОЗ України,
кафедри НМАПО імені П. Л. Шупика, НМУ ім. О.О. Богомольця, медичні заклади
МО України, Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини,
Асоціація радіологів України, Українська асоціація спеціалістів ультразвукової
діагностики, Асоціація кардіологів України, Асоціація серцево-судинних хірургів
України, Асоціація працівників медицини невідкладних станів та медицини
катастроф, Асоціація ортопедів-травматологів України, Асоціація педіатрів України,
Асоціація урологів України, Українська асоціація нейрохірургів, Українська
асоціація фізичної реабілітації, Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та
екстреної медичної допомоги, Асоціація нефрологів України, Асоціація
неонатологів України, Товариство офтальмологів України, Українське товариство
радіаційних онкологів, Український фармацевтичний інститут якості, Українська
асоціація медичної освіти, Національний інститут раку та багато інших.
Учасники
науково-практичних
заходів
отримають СЕРТИФІКАТИ про підвищення кваліфікації.

Конгресу

Тематичні напрями Конгресу:
«Організація і управління охороною здоров’я»
«Дні приватної медицини в Україні»
«Дні лабораторної медицини»
«Медична
радіологія»: ультразвукова
діагностика,
конвенційна
рентгенодіагностика, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія,
променева терапія, ядерна медицина, радіаційна безпека
«Функціональна діагностика»
«Телемедицина та інформаційні системи в медицині»
«Військова медицина»
«Онкологія»
«Терапія»: кардіологія, неврологія, гастроентерологія, ендокринологія, урологія,
офтальмологія, отоларингологія, дерматовенерологія, гематологія і трансфузіологія,
сестринська справа, ендоскопія
«Медицина невідкладних станів»
«Фізіотерапія та реабілітація»
«Травматологія та ортопедія»
«HEALTH BEAUTY»: дерматологія, пластична хірургія, комбустіологія, дієтологія
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«Хірургія та нейрохірургія»
«Акушерство, гінекологія та неонатологія»
«Організація і управління фармацією»
Тільки у рамках Форуму проходять унікальні освітні школи, що дозволяють
тестувати сучасне медичне обладнання та отримувати кваліфіковану консультацію
від професіоналів у рамках зони MEDZOOM:
УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
ШКОЛА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ
ШКОЛА ТЕРАПІЇ
 ШКОЛА Ультразвукової та функціональної діагностики
 Тактична МЕДИЦИНА
 ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
 ШКОЛА реабілітаційної терапії
 ШКОЛА HEALTH BEAUTY
 УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА




Паралельно з Міжнародним медичним форумом відбудеться V Ювілейна
Міжнародна виставка медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel
Expo – перша в Україні виставка, орієнтована на практику надання високоякісних
медичних та оздоровчих послуг на території України та за її межами. У рамках
виставки будуть представлені національні експозиції, провідні клініки, медичні та
реабілітаційні
центри,
санаторно-курортні
установи,
SPA&Wellness
курорти України, Польщі, Угорщини, Болгарії, Ізраїлю, Словаччини, Словенії,
Туреччини, Південної Кореї, Малайзії, Румунії та багатьох інших країн.
Вхід на Форум/Конгрес – вільний, за умови попередньої реєстрації на сторінці:
http://medforum.in.ua/zakazat-priglasitelnyy-0
Візьміть максимум, відвідавши
VII Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації»
V Ювілейний міжнародний медичний конгрес
19-21 квітня 2016 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза»
(Україна, м. Київ, вул. Салютна, 2-Б, метро «Нивки»)
Детальна інформація
З питань участі у виставках:
Тел.: +380 (44) 206-10-16, 206-10-98
E-mail:
med@lmt.kiev.ua,
pharm@lmt.kiev.ua
www.medforum.in.ua

З питань участі у Конгресі:
Тел.: +380 (44) 206-10-99
E-mail:
congress@medforum.in.ua
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2
IX Міжнародна виставка LABComplEX. Аналітика. Лабораторія.
Біотехнології. HI-TECH – традиційне місце зустрічі лідерів
лабораторної індустрії
18-20 жовтня 2016 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» відбудеться IX Міжнародна
виставка LABComplEX – головна подія лабораторної індустрії України, у рамках
якої представлений весь спектр обладнання, технологій, спеціалізованих меблів,
витратних матеріалів, а також комплекс послуг по створенню, оснащенню,
модернізації всіх типів і видів лабораторій різних галузей промисловості, науководослідної сфери та медицини.
Мета виставки – в умовах стрімких євроінтеграційних процесів сприяти
підвищенню кваліфікації фахівців галузі, обміну досвідом з міжнародними
колегами, побудові довгострокових ділових відносин і впровадженню інноваційних
науково-технічних рішень у більшість галузей промисловості України.
Серед експонентів – вітчизняні та світові виробники, постачальники обладнання,
матеріалів і технологічних рішень для лабораторій різного профілю.
Відвідувачі виставки – керівники та фахівці контрольно-інспекційних органів,
підприємств різних галузей і науково-дослідних інститутів, лабораторій з контролю
якості, виробничих, випробувальних, клініко-діагностичних та інших типів і видів
лабораторій.
Організатори виставки – Національна академія наук України та Компанія LMT.
Захід проходить за підтримки – профільних Комітетів Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства
України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства
екології та природних ресурсів України, Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України, Національної академії аграрних наук України, Національної
академії медичних наук України, Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів, Державної служби України з лікарських
засобів, Державної екологічної інспекції України.
Генеральний партнер: «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ».
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Для експонентів платформа LABComplEX – ефективний маркетинговий інструмент
для розвитку бізнесу, підвищення впізнання бренду, виведення новинок на ринок,
розширення бази ділових контактів.
Тематика виставки охоплює всі аспекти комплексного забезпечення лабораторій
та лабораторного аналізу у різних галузях промисловості, наукових дослідженнях і
медицині.
Для фахівців учасники виставки представлять новинки аналітичного обладнання,
лабораторні контрольно-вимірювальні прилади, загально-лабораторне обладнання,
комплексні рішення, необхідні для оснащення лабораторій будь-якого профілю,
мобільні лабораторії, лабораторні меблі та посуд, інструменти та витратні
матеріали, різні реагенти, індикатори, тест-системи та реактиви, засоби
індивідуального захисту, спецодяг і багато іншого.
Під час роботи виставки LABComplEX відбудуться конференції, семінари, круглі
столи, присвячені фундаментальним і прикладним дослідженням, а також питанням
розвитку галузі. Організаторами заходів традиційно виступлять експерти державних
науково-дослідних установ, вітчизняних і міжнародних асоціацій, закладів
післядипломної освіти, вищих навчальних закладів, тренінгових компаній:
Науково-практичні програми:
«Дні харчової промисловості та аграрного сектора»
«Дні фармацевтичної промисловості»
«Дні ветеринарної медицини»
«Дні лабораторної медицини»
А також науково-практичні заходи для фахівців різних галузей промисловості,
науково-дослідної сфери.
Серед топових подій виставки – Українська лабораторна школа, яка
включає в себе актуальні майстер-класи на діючому обладнанні з можливістю
персонального тестування, кваліфіковані поради експертів, нові методи і методики
досліджень.
Вхід – вільний, за умови реєстрації на сайті Міжнародної виставки LABComplEX:
www.labcomplex.com
Відкрийте для себе світ сучасних вітчизняних і зарубіжних досягнень лабораторної
індустрії – відвідайте IX Міжнародну виставку LABComplEX 18-20 жовтня 2016
року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза», Київ, вул. Салютна, 2-Б!
Детальна інформація: Тел./Факс: +380 (44) 206-10-19, 206-10-16,
marketing@labcomplex.com, www.labcomplex.com

