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Гранти - Премії:
1.
Оголошується конкурс на здобуття премій для студентів вищих
навчальних закладів і молодих учених, що присуджуються
Національною академією наук України у 2016 році
ЗА КРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ
За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія
НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих
учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів. Премії
присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а
також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив,
висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий
внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам,
удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної
академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.
На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН
України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що
присуджуються за конкурсами.
Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.
***
1. В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажеридослідники, аспіранти науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів віком
до 35 років включно, студенти вузів, а також аспіранти та студенти зарубіжних
країн, які навчаються в наукових установах та вузах України.
2. Право висувати кандидатів на здобуття премій надається: ученим радам
наукових установ і вищих навчальних закладів, колегіям (президіям) міністерств і
відомств України, технічним радам промислових підприємств, конструкторських
бюро, радам наукових і науково-технічних товариств, що підтверджується витягом з
протоколу засідання вченої ради установи або відповідного органу підприємства,
організації чи відомства.
Роботи, виконані молодими вченими, приймаються Національною академією
наук України на конкурс за поданням відповідних міністерств, відомств, організацій
та рад.
3. Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2016 р.
4. Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим ученим
та студентам, подає її до Президії НАН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 54, телефони для довідок: 8(044) 239-64-24; 8(044) 239-64-63) в
оформленому належним чином вигляді з написом “На здобуття премій
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НАН України для молодих учених (студентів)”, а також зазначенням відділення
НАН України відповідно до тематики роботи:
а) офіційний лист установи щодо направлення рекомендованої для участі у
конкурсі роботи (на бланку) в 2-х примірниках, скріплений гербовою
печаткою установи;
б) обґрунтоване подання, що включає назву, наукову характеристику роботи й
коротку анотацію;
в) опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового
дослідження або винаходу у 2-х ідентично оформлених примірниках – на конкурс
молодих учених;
г) наукову роботу, матеріали наукового дослідження або винаходу в 1
примірнику – на конкурс студентів;
д) конкретну довідку у відсотково-цифровій формі (%) про творчий внесок
кожного члена авторського колективу, який складається з двох чи трьох осіб, у
роботу, висунуту на конкурс у 2015 році;
є) довідку про те, що робота, яка подається на конкурс у 2016 році, не була
раніше удостоєна премій НАН України, країн СНД та ін.;
ж) не менше двох рецензій сторонніх організацій (із зазначенням їхньої
офіційної адреси);
з) відомості про автора у 2 примірниках: прізвище, ім’я, по-батькові, повна
дата народження, місце роботи, науковий ступінь і посада (для студентів – вуз,
факультет, курс у розгорнутому вигляді), домашня та електронна адреси, номер
телефону (службовий, домашній і мобільний), ксерокопія довідки на кожного автора
про надання ідентифікаційного коду.
Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно оформлені:
роботи (неопубліковані) підписані авторами, довідки і рекомендації – керівниками
установ (вузів) та скріплені печаткою даної установи. Сторінковий обсяг кожного
супровідного документа не регламентується.
5. Роботи, оформлені неналежним чином, до участі в конкурсі не
допускаються.
6. Роботи, за які не присуджено премії, не зберігаються в НАН України і за
бажанням можуть бути повернені відповідними відділеннями їх авторам.
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2.
УВАГА! Нагадуємо, що закінчується термін прийняття запитів на
конкурс Ф74 на гранти Президента України докторам наук для
здійснення наукових досліджень у 2017 році
Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД)
Запити приймаються до 20 вересня 2016 року.
З умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційному сайті ДФФД за
посиланням:
Для подання запиту на участь у конкурсі необхідно:
Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу, які
раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими на даному
ресурсі).
Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф74.
Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю
відповідати електронному запиту.








Перелік документів необхідних для оформлення запиту:
Паперова заявка із титулом, який містить підписи всіх учасників проекту,
підпис керівника організації та мокру печатку (титул запиту формується
автоматично при збереженні файлу запиту на комп’ютері заявника) – 2
примірники,
гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується
забезпечити проведення наукових досліджень – 1 примірник,
довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник,
копії опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за
тематикою проекту (до п'яти найменувань) – 2 примірники,
завірені копії першої сторінки паспорта і сторінки паспорта, де позначена його
прописка (реєстрація) – 1 примірник,
завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня – 1
примірник.
Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках без файлів!

Оформлені запити направляються поштою, або їх необхідно вкинути до
скриньки ДФФД (біля пункту охорони) за адресою: бульвар Шевченка, 16
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Подані проекти, що не відповідають правилам оформлення не будуть прийняті
до розгляду.
Всі запитання щодо участі у конкурсі, оформлення запитів, заповнення
електронної форми можна поставити за телефоном – (044)246-39-29 або
електронною поштою – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно
увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">office@dffd.gov.ua.
З технічними питаннями необхідно звертатися до розробника системи за
допомогою он-лайн форми звернення, що розміщена на ресурсіcontest.dffd.gov.ua–
закладанка «Контакти» - «Технічні питання», або за посиланням:
http://contest.dffd.gov.ua/node/14804.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державного
фонду фундаментальних досліджень
___________________ Кухар В.П.
Умови конкурсу Ф74
на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у
2017 році
1. Загальні положення
1.1. До участі в конкурсі допускаються молоді доктори наук віком до 45 років
(на час подання запиту).
Грошовий розмір гранту складає – 150 тис. грн.
1.2. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень,
так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на
проведення яких гранти вже надавались).
1.3. Подані на конкурс роботи розглядаються ДФФД у встановленому
порядку.
1.4. Відповідно до Протоколу № 34 засідання Ради ДФФД від 13.04.2016 року
перевага буде надаватися проектам, колектив виконавців якого складають молоді
вчені.
1.5. Гранти молодим ученим призначає Президент України відповідним
розпорядженням за поданням Кабінету Міністрів України.
1.6. Відповідно до п.3 Положення про щорічні гранти Президента України
докторам наук для здійснення наукових досліджень від 17 червня 2009 року N
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446/2009, докторам наук віком до 35 років не можуть бути призначені протягом
одного року два щорічні гранти для здійснення наукових досліджень, що
передбачені Указами Президента України від 9 квітня 2002 року N 315 ( 315/2002 )
"Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" та від 16 травня 2008 року
N 444 ( 444/2008 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової
сфери".
1.7.Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування на
основі договору між Міністерством освіти і науки України та одержувачем гранту та
підприємством (установою, організацією), яке (яка) зобов’язується забезпечити
проведення наукових досліджень.
2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс
2.1. На конкурс подаються проекти з фундаментальних та прикладних
наукових досліджень, здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення
наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення
досліджень і мають вагому наукову й практичну значимість.
2.2. При розгляді проектів оцінюються:
• актуальність тематики;
• оригінальність наукової ідеї;
• наукова новизна та практична значимість очікуваних результатів;
• наукова кваліфікація молодого вченого;
• забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.
2.3. Термін виконання проекту з моменту виходу розпорядження – до кінця
року, на який було призначено грант, але термін не має перевищувати 1
календарний рік.
3. Порядок та строки подання матеріалів
3.1. Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених України, які
постійно проживають і працюють в Україні.
3.2. Молодий учений може бути керівником лише одного наукового проекту в
рамках оголошеного конкурсу.
3.3. Керівник проекту повинен мати не менше 3 статей у наукових журналах
або монографію за тематикою проекту, що опубліковані за останні 3 роки.
3.4. Запит для участі в конкурсі заповнюється на конкурсному веб-сайті
ДФФД за посиланням: contest.dffd.gov.ua (Запит Ф74) після попередньої реєстрації
на зазначеному веб-сайті всіх учасників проекту, що бере участь у конкурсі.
До електронних матеріалів запиту додаються:
 Паперова заявка із титулом, який містить підписи всіх учасників проекту,
підпис керівника організації та мокру печатку (титул запиту формується
автоматично при збереженні файлу запиту на комп’ютері заявника) – 2
примірники,
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гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка)
зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень – 1 примірник,
довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник,
копії опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за
тематикою проекту (до п'яти найменувань) – 2 примірники,
завірені копії першої сторінки паспорта і сторінки паспорта, де позначена
його прописка (реєстрація) – 1 примірник,
завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня – 1
примірник.

3.3. Всі зазначені матеріали (в окремій паперовій папці на зав'язках з
позначкою “Гранти Президента України молодим ученим”) направляються до
ДФФД за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, Державний фонд
фундаментальних досліджень, телефон для довідок: (044) 246-39-29.
3.4. Запити подаються до 20 вересня 2016 року включно. При поштовому
відправленні дата визначається за штемпелем.
3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, не
реєструються і до розгляду не приймаються.
Подані на конкурс матеріали не повертаються.
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Конференції
1.
Конференция «Основы духовного и молекулярно-генетического
оздоровления человека
и охраны окружающей среды»
С 3 по 7 октября 2016 года будет проходить Международная интернетконференция II-го международного научно-практического форума «Основы
духовного и молекулярно-генетического оздоровления человека и охраны
окружающей среды».
Конференция посвящается талантливому украинскому ученому-генетику
Николаю Тарнавскому.
Мероприятие состоится при содействии Глобального международного научноаналитического проекта Global International Scientific Analytical Project
http://gisap.eu/home.
Организаторы:
Национальная академия наук Украины
Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины
Институт оздоровления и возрождения народов Украины
Благотворительный фонд А. Потопальского «Небодарний целитель»
Global International Scientific and Analytical Project
Секции конференции:
 Мировое значение научного открытия Н. Тарнавського “Мутагенное
действие ДНК”, дополненное его современниками и последователями, а
также применение данного открытия в биологии и медицине.
 Препараты нуклеиновых кислот, их фундаментальное и практическое
значение.
 Продукты модификации природных веществ и их аналогов.
 Общественное движение за оздоровление человека и окружающей
среды.
 Универсальность духовного и молекулярно-генетического подхода к
оздоровлению человека и охраны окружающей среды.
Последний день для подачи заявки и научной работы 3 октября 2016.
Подробнее
о
конференции
можно
узнать
по
ссылке:
http://gisap.eu/ru/node/87743
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2.
Вторая Всеукраинская научная конференция «Актуальные
проблемы развития образования и науки в условиях глобализации»
28-29 октября 2016 в Днепропетровском национальном университете имени
Олеся Гончара пройдет Вторая Всеукраинская научная конференция «Актуальные
проблемы развития образования и науки в условиях глобализации».
Планируется работа секций по следующим направлениям:
 Современное образование: методология, теория и практика
 Наука и техника в мире: история и современность
 Достижения технических наук в Украине
 Философия и образование: актуальные проблемы взаимодействия
 Высшее образование: проблемы и перспективы развития
 Образование в Украине: исторический опыт и вызовы
 Роль социально-гуманитарных дисциплин в системе высшего
образования
 Гендерное образование в контексте современных образовательных
процессов
 Проблемы психологических наук
 Проблемы научных исследований в сфере государственного управления
 Экономические науки: теоретические и практические аспекты
 Актуальные вопросы правовых наук в Украине
 Исторические науки в поиске новых методов и тем
 Философские проблемы науки
 Международные отношения и интеграционные процессы
 Политические науки в Украине и в мире
 Социология и социальная работа: новые идеи и научные достижения
 Проблемы филологических наук
 Научные исследования в области культурологии, документоведения и
информационной деятельности.
Место проведения: первый корпус ДНУ имени Олеся Гончара (г.
Днепропетровск, пр. Гагарина 72, к. 611).
Языки конференции: украинский, русский, английский.
Сборник материалов конференции выйдет до начала конференции
(предельный срок издания сборника – 28 октября 2016). Электронные версии
сборника и программы конференции будут направлены участникам до 25 октября
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2016 и размещены в общедоступных электронных библиотеках, в т.ч. на сайте
университета.
Студенты могут участвовать в конференции при условии соавторства с
преподавателем или при наличии рецензии кандидата или доктора наук.
Участники конференции оплачивают организационный взнос, который
составляет – 150 грн. Организационный взнос включает организационные расходы
на проведение конференции, издание программы и сборника материалов
конференции.
Оргкомитет не обеспечивает проживание и питание участников конференции,
однако может предоставить информацию о проживании в гостиницах города.
Стоимость проезда и проживание оплачивается участниками самостоятельно.
По вопросам конференции обращаться: профессор Высоцкий Александр
Юрьевич, контактный телефон: 099-9866200, e-mail: konfdnu@gmail.com

3.
Конференция «Основы духовного и молекулярно-генетического
оздоровления человека
и охраны окружающей среды»
С 3 по 7 октября 2016 года будет проходить Международная интернетконференция II-го международного научно-практического форума «Основы
духовного и молекулярно-генетического оздоровления человека и охраны
окружающей среды».
Конференция посвящается талантливому украинскому ученому-генетику
Николаю Тарнавскому.
Мероприятие состоится при содействии Глобального международного научноаналитического проекта Global International Scientific Analytical Project
http://gisap.eu/home.
Организаторы:
Национальная академия наук Украины
Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины
Институт оздоровления и возрождения народов Украины
Благотворительный фонд А. Потопальского «Небодарний целитель»
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Global International Scientific and Analytical Project
Секции конференции:
 Мировое значение научного открытия Н. Тарнавського “Мутагенное
действие ДНК”, дополненное его современниками и последователями, а
также применение данного открытия в биологии и медицине.
 Препараты нуклеиновых кислот, их фундаментальное и практическое
значение.
 Продукты модификации природных веществ и их аналогов.
 Общественное движение за оздоровление человека и окружающей
среды.
 Универсальность духовного и молекулярно-генетического подхода к
оздоровлению человека и охраны окружающей среды.
Последний день для подачи заявки и научной работы 3 октября 2016.
Подробнее
о
конференции
http://gisap.eu/ru/node/87743

можно

узнать

по

ссылке:

4.
X Международная научно-техническая конференция «Метрология и
измерительная техника»
( «МЕТРОЛОГИЯ-2016»)
Оргкомитет приглашает принять участие в X Международной научнотехнической конференции «Метрология и измерительная техника» (
«МЕТРОЛОГИЯ-2016»).
Конференция состоится 5-7 октября 2016 в г. Харькове на базе Национального
научного центра «Институт метрологии» Минэкономразвития Украины под эгидой
СООМЕТ.
Цель конференции – стимулирование развития науки об измерениях и
внедрение ее достижений в исследование, практику и образование.
На конференции планируется рассмотреть следующие вопросы:
• воспроизведение и распространение единиц New Si;
• теория измерений и неопределенность результатов измерения;
• воспроизведение и передача размеров единиц физических величин;
• сверка эталонов;
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• методы и методики измерений;
• калибровка и поверка;
• законодательная метрология;
• информационно-измерительные системы, интеллектуальные измерения;
• международное сотрудничество.
Организационный взнос для одного участника – 350,00 грн, для аспирантов и
соискателей – 200,00 грн.
Детали на сайте: http://www.metrology.kharkov.ua/index.php?id=496&L=0
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Виставки:
1.
IX Международная выставка LABComplEX. Аналитика.
Лаборатория. Биотехнологии. HI-TECH – традиционное место
встречи лидеров лабораторной индустрии
18-20 октября 2016 года на ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-б, состоится IX
Международная выставка LABComplEX – главное событие лабораторной индустрии
Украины, в рамках которой представлен весь спектр оборудования, технологий,
специализированной мебели, расходных материалов, а также комплекс услуг по
созданию, оснащению, модернизации всех типов и видов лабораторий различных
отраслей промышленности, научно-исследовательской сферы и медицины.
Цель выставки – в условиях стремительных евроинтеграционных процессов
способствовать повышению квалификации специалистов отрасли, обмена опытом с
международными коллегами, построении долгосрочных деловых отношений и
внедрению инновационных научно-технических решений в большинство отраслей
промышленности Украины.
Среди экспонентов – отечественные и мировые производители, поставщики
оборудования, материалов и технологических решений для лабораторий различного
профиля.
Посетители выставки – руководители и специалисты контрольно-инспекционных
органов, предприятий различных отраслей и научно-исследовательских институтов,
лабораторий по контролю качества, производственных, испытательных, клиникодиагностических и других типов и видов лабораторий.
Организаторы выставки – Национальная академия наук Украины и Компания
LMT.
Мероприятие проходит при поддержке – профильных комитетов Верховной Рады
Украины, Кабинета Министров Украины, Министерства аграрной политики и
продовольствия Украины, Министерства экономического развития и торговли
Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства
здравоохранения Украины, Министерства экологии и природных ресурсов Украины,
Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Национальной
академии аграрных наук Украины, Национальной академии медицинских наук
Украины, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых
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продуктов и защиты потребителей, Государственной службы Украины по
лекарственным средствам, Государственной экологической инспекции Украины.
Генеральный партнер: «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ».
Партнеры и участники (2008-2015 гг.): ALT Украины, Укроргсинтез,
ШимЮкрейн, Intertech Corporation, LLG-Ukraine, Wenk LabTec Ukraine, Донау Лаб
Украины, МАКРОЛАБ ЛТД, LGS Standarts, Новации, LECO-Украина, СОК ТРЕЙД,
АЛСИ- Хром, АЛСИ ЛТД, Мелитек-Украина, TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD,
DiaVeritas, Стасенко и Партнеры, LLC SARTORIUS ICR, Аналитек, IKA Werke,
БАЛТИК БИО ТРЕЙД, Брукер ОПТИКС УКРАИНА, завлаб, Абботт Лабораториз,
Никомед, Риана Альянс, CCS Services, Спектран, ТЕХНОПРОЛАБ, Манкор, Термо
Техно Украина, Стеклоприбор, Термоинжиниринг, ШЕЛТЕК Украины, ЮНИЛАБ,
Биола, Элватех, МиксЛаб, АГРОПРИЛАД, Labor-Technik, ОПТЭК, BIO-RAD
Laboratories, Roche Diagnostics, Вектор-Бест-Украина, Укр Диагностика, Интеро,
НПЛ Гранум, Укрбио, Лаблайф, Раминтек, МК КВЕРТИМЕД-Украина, НПФ
Симеста ВААЛ, Интермедика, BCM Украины, Био Тест Мед, ПФ Б.А.Т., ТЕСПРО,
ОКБ Спектр, Лабикс, Лаб Партнер, Диамеб и много других.
Мировые торговые марки, которые представлены в течение восьми лет:
Thermo Fisher Scientific, Shimadzu, Kett, Retsch, IKA-Werke Gmbh & Co. KG, CEM,
Nabertherm GmbH, NETZSCH-Geratebau GmbH, Agilent Technologies, Becton
Dickinson Biosiences, METTLER TOLEDO, BINDER GmbH, EPPENDORF, Olympus,
LECO, INSTRON-Division of ITW Limited, Precisa, Leica Microsystems, Leica
Biosystems, Waters, Merk Millipore , PerkinElmer, TA Instruments, Kern, Carl Zeiss,
Roche Diagnostics, Abbott Molecular, Bio-Rad, BioSystems SA, Sysmex, Spectro
Analytical Instruments GmbH, Acros organics, Nikon, BINDER GmbH, ESCO,
BRUKER, JEOL, Rigaku, OXFORD Instruments Analytical , DENYO, Photron,
Beckman Coulter и многие другие.
Тематика выставки охватывает все аспекты комплексного обеспечения
лабораторий и лабораторного анализа в различных отраслях промышленности,
научных исследованиях и медицине.
Для специалистов участники выставки представят новинки аналитического
оборудования,
лабораторные
контрольно-измерительные
приборы,
общелабораторное оборудования, комплексные решения, необходимые для
оснащения лабораторий любого профиля, мобильные лаборатории, лабораторная
мебель и посуда, инструменты и расходные материалы, различные реагенты,
индикаторы, тест системы и реактивы, средства индивидуальной защиты,
спецодежду и многое другое.
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Выставка – уникальный интегрированный проект, который объединяет самую
специализированную выставку, которая не имеет аналогов в Украине, и
содержательную научно-практическую и деловую программы.
Во время работы выставки LABComplEX состоятся конференции, семинары,
круглые столы, посвященные фундаментальным и прикладным исследованиям, а
также вопросам развития отрасли. Организаторами мероприятий традиционно
выступят эксперты государственных научно-исследовательских учреждений,
отечественных и международных ассоциаций, учреждений последипломного
образования, высших учебных заведений, тренинговых компаний:
Научно-практические программы:
 «Дни пищевой промышленности и аграрного сектора»
 «Дни фармацевтической промышленности»
 «Дни ветеринарной медицины»
 «Дни лабораторной медицины»
А также научно-практические мероприятия для специалистов различных отраслей
промышленности, научно-исследовательской сферы.
Среди топовых событий выставки – Украинская лабораторная школа, которая
включает в себя актуальные мастер-классы на действующем оборудовании с
возможностью персонального тестирования, квалифицированные советы экспертов,
новые методы и методики исследований.
Вход – свободный, при условии регистрации на сайте Международной выставки
LABComplEX: www.labcomplex.чом
Откройте для себя мир современных отечественных и зарубежных достижений
лабораторной индустрии – посетите IX Международную выставку LABComplEX
18-20 октября 2016 года на ВЦ «КиевЭкспоПлаза», Киев, ул. Салютная, 2-Б!
Подробная информация:
Тел. / Факс: +380 (44) 206-10-19, 206-10-16
marketing@labcomplex.com,
www.labcomplex.com

