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XІІІ Всеукраїнська науково-практична заочна конференція
«Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку»,
м. Запоріжжя, 25-26 липня 2013 року
Напрями конференції:
1. Архітектура.
2. Біологічні науки.
3. Ветеринарні науки.
4. Географічні науки.
5. Геолого-мінералогічні науки.
6. Економічні науки.
7. Історичні науки.
8. Медичні науки.
9. Мистецтвознавство.
10.Педагогічні науки.
11.Політичні науки.
12.Психологічні науки.
13.Сільськогосподарські науки.
14.Соціологічні науки.
15.Технічні науки.
16.Фізико-математичні науки.
17.Філологічні науки.
18.Філософські науки.
19.Хімічні науки.
20.Юридичні науки.
Формат конференції:
Конференція проводиться у заочній формі з виданням збірника матеріалів
конференції у традиційній друкованій формі та розсилкою авторських
примірників за поштовими адресами авторів. Авторські матеріали не
розміщуються на web-ресурсах в мережі Інтернет.
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, німецька,
французька.
Учасники конференції:
До участі у конференції запрошуються молоді науковці, молоді фахівці,
випускники ВНЗ, аспіранти, магістранти, здобувачі, студенти ВНЗ, молодші
наукові співробітники дослідницьких інститутів.
Умови участі:
Для участі в конференції необхідно:
1) заповнити та надіслати в Оргкомітет заявку на участь у конференції за
зразком.
2) з метою відшкодування організаційних, поліграфічних та витрат за
пересилання збірника матеріалів конференції авторам необхідно сплатити
організаційний внесок у розмірі: 120.00 грн за одну публікацію із врахуванням
поштових витрат. Загальний обсяг однієї публікації, включений в
організаційний внесок – текст доповіді до 5 сторінок, в т.ч. література. У разі
перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної сторінки 20.00

грн. Кількість публікацій від одного автора не обмежується. Збірник матеріалів
конференції буде розіслано учасникам конференції рекомендованими листами
(Укрпошта) на поштову адресу, вказану у заявці, протягом одного місяця після
проведення конференції. На одного автора надсилається один авторський
примірник збірника матеріалів на адресу першого автора, який вказаний у
відомостях про авторів. Для отримання додаткових екземплярів збірників
необхідно сплатити їх вартість (із розрахунку 50.00 грн за кожен додатковий
примірник), про що потрібно вказати у заявці. Замовляти додаткові примірники
необхідно завчасно!
Після відправлення та підтвердження прийняття матеріалів до друку
(заявки на участь та оформленої доповіді) по електронній пошті у відповідь
Вам буде надіслано лист, в якому будуть вказані реквізити для оплати
організаційного внеску.
3) Надіслати
до
оргкомітету
до
на
електронну
скриньку novaosvita@gmail.com наступні документи:
А) текст доповіді, оформлений відповідно до висунутих вимог
(«Оформлення доповідей»);
Б) скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про сплату
організаційного внеску;
В) форму заявки на участь у конференції за зразком.
Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації.
Наприклад: Алексєєва_Заявка, Алексєєва_Доповідь, Алексєєва_Внесок.
Примітка: якщо після надсилання повного пакету документів Вам не
відповіли протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно.
Оргкомітет електронною поштою повідомить Вас про отримання та прийняття
матеріалів.
Оформлення доповідей:
Детальна інформація щодо оформлення доповіді тут – «Правила
оформлення доповідей».
Примітка:
• відповідальність за висвітлений у тезах матеріал несуть автори доповідей;
• текст доповіді не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути
ретельно підготовлений;
• ВГО «Нова Освіта» не несе відповідальності за несвоєчасне надходження та
неотримання збірника тез конференції, внаслідок надання учасником
неправильних даних та несвоєчасне отримання рекомендованих листів, що
трапилось з вини УДППЗ “Укрпошта”;
• якщо Ви протягом трьох тижнів (для громадян України) після проведення
наукової конференції не отримали збірку тез, зверніться, будь ласка, до Вашого
відділення “Укрпошта”;
• якщо лист було втрачено з вини УДППЗ “Укрпошта” – ми надішлемо Вам
новий збірник. За додатковою інформацією звертайтесь за телефонами,
вказаними в контактах Оргкомітету.
Крайній термін подачі матеріалів – 24 липня 2013 року
Крайній термін оплати організаційного внеску – 5 днів з моменту прийому
матеріалів до публікації (але не пізніше 24.07.2013 р.)
Час публікації і розсилки збірника – друга-третя декада серпня 2013 року

Контактна інформація Оргкомітету:
Телефон оргкомітету: (063) 212-11-11
(Понеділок-п’ятниця, з 10:00 до 14:00, субота, з 10:00 до 13:00, час київський).
E-mail: novaosvita@gmail.com
Web: http://www.novaosvita.com.ua
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Всеукраїнська науково-практична заочна конференція
«Наукова дискусія: теорія, практика, інновації», м. Миколаїв,
29-30 серпня 2013 року
Напрями конференції:
1. Архітектура.
2. Біологічні науки.
3. Ветеринарні науки.
4. Географічні науки.
5. Геолого-мінералогічні науки.
6. Економічні науки.
7. Історичні науки.
8. Медичні науки.
9. Мистецтвознавство.
10.Педагогічні науки.
11.Політичні науки.
12.Психологічні науки.
13.Сільськогосподарські науки.
14.Соціологічні науки.
15.Технічні науки.
16.Фізико-математичні науки.
17.Філологічні науки.
18.Філософські науки.
19.Хімічні науки.
20.Юридичні науки.
Формат конференції:
Конференція проводиться у заочній формі з виданням збірника матеріалів
конференції у традиційній друкованій формі та розсилкою авторських
примірників за поштовими адресами авторів. Авторські матеріали не
розміщуються на web-ресурсах в мережі Інтернет.
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Учасники конференції:
До участі у конференції запрошуються молоді науковці, молоді фахівці,
випускники ВНЗ, аспіранти, магістранти, здобувачі, студенти ВНЗ, молодші
наукові співробітники дослідницьких інститутів.
Умови участі:
Для участі в конференції необхідно:
1) заповнити та надіслати в Оргкомітет заявку на участь у конференції за
зразком.

2) з метою відшкодування організаційних, поліграфічних та витрат за
пересилання збірника матеріалів конференції авторам необхідно сплатити
організаційний внесок у розмірі: 120.00 грн за одну публікацію із врахуванням
поштових витрат. Загальний обсяг однієї публікації, включений в
організаційний внесок – текст доповіді до 5 сторінок, в т.ч. література. У разі
перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної сторінки 20.00
грн. Кількість публікацій від одного автора не обмежується. Збірник матеріалів
конференції буде розіслано учасникам конференції рекомендованими листами
(Укрпошта) на поштову адресу, вказану у заявці, протягом одного місяцяпісля
проведення конференції. На одного автора надсилається один авторський
примірник збірника матеріалів на адресу першого автора, який вказаний у
відомостях про авторів. Для отримання додаткових екземплярів збірників
необхідно сплатити їх вартість (із розрахунку 50.00 грн за кожен додатковий
примірник), про що потрібно вказати у заявці. Замовляти додаткові примірники
необхідно завчасно!
Після реєстрації, відправлення та підтвердження прийняття матеріалів до
друку (заявки на участь та оформленої доповіді) Вам буде надіслано
повідомлення про прийняття доповіді до участі в конференції та реквізити для
оплати організаційного внеску.
3) Надіслати
до
оргкомітету
до
на
електронну
скриньку novaosvita@gmail.com наступні документи:
А) текст доповіді, оформлений відповідно до висунутих вимог
(«Оформлення доповідей»);
Б) скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про сплату
організаційного внеску;
В) форму заявки на участь у конференції за зразком.
Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації.
Наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Доповідь, Іванов_Внесок.
Примітка: якщо після надсилання повного пакету документів Вам не
відповіли протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно.
Оргкомітет електронною поштою повідомить Вас про отримання та прийняття
матеріалів.
Оформлення доповідей:
Детальна інформація щодо оформлення доповіді тут – «Правила оформлення
доповідей».
Примітка:
• відповідальність за висвітлений у тезах матеріал несуть автори доповідей;
• текст доповіді не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути
ретельно підготовлений;
• ВГО «Нова Освіта» не несе відповідальності за несвоєчасне надходження та
неотримання збірника тез конференції, внаслідок надання учасником
неправильних даних та несвоєчасне отримання рекомендованих листів, що
трапилось з вини УДППЗ “Укрпошта”;
• якщо Ви протягом трьох тижнів (для громадян України) після проведення
наукової конференції не отримали збірку тез, зверніться, будь ласка, до Вашого
відділення “Укрпошта”;

• якщо лист було втрачено з вини УДППЗ “Укрпошта” – ми надішлемо Вам
новий збірник. За додатковою інформацією звертайтесь за телефонами,
вказаними в контактах Оргкомітету.
Крайній термін подачі матеріалів – 29 серпня 2013 року
Крайній термін оплати організаційного внеску – 5 днів з моменту прийому
матеріалів до публікації (але не пізніше 28.08.2013 р.)
Час публікації і розсилки збірника – вересень 2013 року
Контактна інформація Оргкомітету:
Телефон оргкомітету: (063) 212-11-11
(Понеділок-п’ятниця, з 10:00 до 14:00, субота, з 10:00 до 13:00, час київський).
E-mail: novaosvita@gmail.com
Web: http://www.novaosvita.com.ua
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ІІІ Всеукраїнська науково-практична заочна конференція
«Актуальні питання технічних наук»,
м. Київ, 19-20 вересня 2013 року
Напрями конференції:
Інформатика і кібернетика;
 Електроніка, радіотехніка та зв’язок;
 Автоматика і обчислювальна техніка;
 Електротехніка;
 Енергетика;
 Металургія;
 Машинобудування;
 Будівництво;
 Транспорт;
 Архітектура;
 Загальні питання технічних наук.
Формат конференції:
Конференція проводиться у заочній формі з виданням збірника матеріалів
конференції у традиційній друкованій формі та розсилкою авторських
примірників за поштовими адресами авторів. Авторські матеріали не
розміщуються на web-ресурсах в мережі Інтернет.
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Учасники конференції:
До участі у конференції запрошуються молоді науковці, молоді фахівці,
випускники ВНЗ, аспіранти, магістранти, здобувачі, студенти ВНЗ, молодші
наукові співробітники дослідницьких інститутів.
Умови участі:
Для участі в конференції необхідно:
1) заповнити та надіслати в Оргкомітет заявку на участь у конференції за
зразком.
2) з метою відшкодування організаційних, поліграфічних та витрат за
пересилання збірника матеріалів конференції авторам необхідно сплатити


організаційний внесок у розмірі: 120.00 грн за одну публікацію із врахуванням
поштових витрат. Загальний обсяг однієї публікації, включений в
організаційний внесок – текст доповіді до 5 сторінок, в т.ч. література. У разі
перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної сторінки 20.00
грн. Кількість публікацій від одного автора не обмежується. Збірник матеріалів
конференції буде розіслано учасникам конференції рекомендованими листами
(Укрпошта) на поштову адресу, вказану у заявці, протягом одного місяцяпісля
проведення конференції. На одного автора надсилається один авторський
примірник збірника матеріалів на адресу першого автора, який вказаний у
відомостях про авторів. Для отримання додаткових екземплярів збірників
необхідно сплатити їх вартість (із розрахунку 50.00 грн за кожен додатковий
примірник), про що потрібно вказати у заявці. Замовляти додаткові примірники
необхідно завчасно!
Після реєстрації, відправлення та підтвердження прийняття матеріалів до друку
(заявки на участь та оформленої доповіді) Вам буде надіслано повідомлення
про прийняття доповіді до участі в конференції та реквізити для оплати
організаційного внеску.
3) Надіслати
до
оргкомітету
до
на
електронну
скриньку novaosvita@gmail.com наступні документи:
А) текст доповіді, оформлений відповідно до висунутих вимог
(«Оформлення доповідей»);
Б) скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про сплату
організаційного внеску;
В) форму заявки на участь у конференції за зразком.
Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації.
Наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Доповідь, Іванов_Внесок.
Примітка: якщо після надсилання повного пакету документів Вам не відповіли
протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно. Оргкомітет
електронною поштою повідомить Вас про отримання та прийняття матеріалів.
Оформлення доповідей:
Детальна інформація щодо оформлення доповіді тут – «Правила оформлення
доповідей».
Примітка:
• відповідальність за висвітлений у тезах матеріал несуть автори доповідей;
• текст доповіді не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути
ретельно підготовлений;
• ВГО «Нова Освіта» не несе відповідальності за несвоєчасне надходження та
неотримання збірника тез конференції, внаслідок надання учасником
неправильних даних та несвоєчасне отримання рекомендованих листів, що
трапилось з вини УДППЗ “Укрпошта”;
• якщо Ви протягом трьох тижнів (для громадян України) після проведення
наукової конференції не отримали збірку тез, зверніться, будь ласка, до Вашого
відділення “Укрпошта”;
• якщо лист було втрачено з вини УДППЗ “Укрпошта” – ми надішлемо Вам
новий збірник. За додатковою інформацією звертайтесь за телефонами,
вказаними в контактах Оргкомітету.
Крайній термін подачі матеріалів – 18 вересня 2013 року

Крайній термін оплати організаційного внеску – 5 днів з моменту прийому
матеріалів до публікації (але не пізніше 18.08.2013 р.)
Час публікації і розсилки збірника – жовтень 2013 року
Контактна інформація Оргкомітету:
Телефон оргкомітету: (063) 212-11-11
(Понеділок-п’ятниця, з 10:00 до 14:00, субота, з 10:00 до 13:00, час київський).
E-mail: novaosvita@gmail.com
Web: http://www.novaosvita.com.ua
-4VIІІ Всеукраїнська науково-практична заочна конференція
«Наука України. Перспективи та потенціал»,
м. Київ, 26-27 вересня 2013 року
Напрями конференції:
1. Архітектура;
2. Астрономія;
3. Біологія;
4. Географія;
5. Державне управління;
6. Економіка та підприємництво;
7. Журналістика;
8. Інформатика та обчислювальна техніка;
9. Історія та історія науки;
10.Культурологія;
11.Літературознавство та мовознавство;
12.Менеджмент і адміністрування;
13.Мистецтвознавство;
14.Педагогіка;
15.Правознавство;
16.Психологія;
17.Системні науки та кібернетика;
18.Соціологія та політологія;
19.Сфера обслуговування;
20.Фізика, хімія, математика;
21.Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини;
22.Філологія;
23.Філософія.
Формат конференції:
Конференція проводиться у заочній формі з виданням збірника матеріалів
конференції у традиційній друкованій формі та розсилкою авторських
примірників за поштовими адресами авторів. Авторські матеріали не
розміщуються на web-ресурсах в мережі Інтернет.
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, німецька,
французька.
Учасники конференції:

До участі у конференції запрошуються молоді науковці, молоді фахівці,
випускники ВНЗ, аспіранти, магістранти, здобувачі, студенти ВНЗ, молодші
наукові співробітники дослідницьких інститутів.
Умови участі:
Для участі в конференції необхідно:
1) заповнити та надіслати в Оргкомітет заявку на участь у конференції за
зразком.
2) з метою відшкодування організаційних, поліграфічних та витрат за
пересилання збірника матеріалів конференції авторам необхідно сплатити
організаційний внесок у розмірі: 120.00 грн за одну публікацію із врахуванням
поштових витрат. Загальний обсяг однієї публікації, включений в
організаційний внесок – текст доповіді до 5 сторінок, в т.ч. література. У разі
перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної сторінки 20.00
грн. Кількість публікацій від одного автора не обмежується. Збірник матеріалів
конференції буде розіслано учасникам конференції рекомендованими листами
(Укрпошта) на поштову адресу, вказану у заявці, протягом одного місяцяпісля
проведення конференції. На одного автора надсилається один авторський
примірник збірника матеріалів на адресу першого автора, який вказаний у
відомостях про авторів. Для отримання додаткових екземплярів збірників
необхідно сплатити їх вартість (із розрахунку 50.00 грн за кожен додатковий
примірник), про що потрібно вказати у заявці. Замовляти додаткові примірники
необхідно завчасно!
Після реєстрації, відправлення та підтвердження прийняття матеріалів до друку
(заявки на участь та оформленої доповіді) Вам буде надіслано повідомлення
про прийняття доповіді до участі в конференції та реквізити для оплати
організаційного внеску.
3) Надіслати
до
оргкомітету
до
на
електронну
скриньку novaosvita@gmail.com наступні документи:
А) текст доповіді, оформлений відповідно до висунутих вимог
(«Оформлення доповідей»);
Б) скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про сплату
організаційного внеску;
В) форму заявки на участь у конференції за зразком.
Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації.
Наприклад: Алексєєва_Заявка, Алексєєва_Доповідь, Алексєєва_Внесок.
Примітка: якщо після надсилання повного пакету документів Вам не відповіли
протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно. Оргкомітет
електронною поштою повідомить Вас про отримання та прийняття матеріалів.
Оформлення доповідей:
Детальна інформація щодо оформлення доповіді тут – «Правила оформлення
доповідей».
Примітка:
• відповідальність за висвітлений у тезах матеріал несуть автори доповідей;
• текст доповіді не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути
ретельно підготовлений;
• ВГО «Нова Освіта» не несе відповідальності за несвоєчасне надходження та
неотримання збірника тез конференції, внаслідок надання учасником

неправильних даних та несвоєчасне отримання рекомендованих листів, що
трапилось з вини УДППЗ “Укрпошта”;
• якщо Ви протягом трьох тижнів (для громадян України) після проведення
наукової конференції не отримали збірку тез, зверніться, будь ласка, до Вашого
відділення “Укрпошта”;
• якщо лист було втрачено з вини УДППЗ “Укрпошта” – ми надішлемо Вам
новий збірник. За додатковою інформацією звертайтесь за телефонами,
вказаними в контактах Оргкомітету.
Крайній термін подачі матеріалів – 25 вересня 2013 року
Крайній термін оплати організаційного внеску – 5 днів з моменту прийому
матеріалів до публікації (але не пізніше 25.09.2013 р.)
Час публікації і розсилки збірника – жовтень 2012 року
Контактна інформація Оргкомітету:
Телефон оргкомітету: (063) 212-11-11
(Понеділок-п’ятниця, з 10:00 до 14:00, субота, з 10:00 до 13:00, час київський).
E-mail: novaosvita@gmail.com
Web: http://www.novaosvita.com.ua
-5Doctoral Research Fellow positions in language-based East European area
Studies
Two PhD positions in language-based East European area studies are vacant in
the Department of Literature, Area Studies and European Languages (ILOS).
PhD projects must include analyses of primary source material in one of the
Slavic languages taught at ILOS: Bosnian-Croatian-Serbian, Czech, Polish, and
Russian.
Priority will be given to PhD projects connected with research conducted by
the department's senior researchers in East European studies.
The appointment is for a period of 3 years and the doctoral thesis is expected to
be completed within the given time frame.
The person appointed will be affiliated with the Faculty's organized research
training. The academic work must result in a doctoral thesis that will be defended at
the Faculty with a view to obtaining the degree of PhD. The successful candidate is
expected to join the existing research milieu or network and contribute to its
developement. Read more about the doctoral degree.
Qualifications


A Master degree or equivalent. The master degree or equivalent has to be
achieved by the time of application.

Qualifications and personal skills
In assessing the applications, special emphasis will be placed on





The applicant’s academic and personal qualifications in order to execute the
project
The applicant’s ability to complete research training
Good collaboration skills and an ability to join interdisciplinary academic
communities
The project’s scientific merit, research-related relevance and innovation

Applicants who have recently graduated with excellent results may also be given
preference.
We offer:




Pay grade 50-56 (NOK 421 100 - 465 300 per year, depending on
qualifications)
Professional development in a stimulating working environment
Good welfare benefits

Submissions
Applicants must submit the following attachments with the electronic application, in
a word- or pdf-format:






Application letter - what is your motivation for applying to Faculty of
Humanities?
Curriculum Vitae
A list of published and unpublished work, if applicable
Transcript of records of your master degree. Foreign applicants are advised to
attach an explanation of their university's grading system.
Research proposal (see below)

Our electronic recruitment system will ask you to upload the attachments in the above
mentioned order. Transcript of records should be uploaded as 'Attachment' under
'Other'. Please note that all documents must be in English or a Scandinavian
language.
Research
proposal
The research proposal must not exceed 14,000 characters (including
spaces and footnotes) and is expected to answer the following seven areas:
1.
2.
3.
4.
5.

Main objective and summary of the project
Background of the project
Theoretical framework
Research question(s) and expected findings (hypothesis)
Method

6. Proposed dissemination
7. Progress Plan
All research proposals must be based on this template and applications with a
research proposal longer than 14,000 characters will not be considered. A list of
publication no longer that 3000 characters can be submitted additionally. See
also Template for research proposal.
Educational certificates, master theses and the like are not to be submitted with the
application, but applicants may be asked to submit such information or works later.
Interviews will be part of the application process.
The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to
research results a.o.
The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the
workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.




















Region:
Oslo
Job type:
Contract
Working hours:
Full-time
Working days:
Day
Application deadline:
September 1, 2013
Location:
Oslo
Reference number:
2013/6854
Home page:
http://www.hf.uio.no/ilos/
Contacts:
personalkonsulent Hilary Chaffey
Telephone: +47 22 84 44 42
Professor Jakob Lothe

-6МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«VII МАШЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
26–27 сентября 2013 г.

Витебск, Беларусь
Приглашаем студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в
работе Международной научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «VII Машеровские чтения», которая
состоится 26–27 сентября 2013 года в учреждении образования «Витебский
государственный университет имени П.М. Машерова».
Научные направления работы конференции
1. Развитие теории математического моделирования и ее приложения в
образовании и производственных процессах.
2. Разработка научных основ создания и моделирования процессов
структурообразования материалов для микро- и наноэлектроники.
3. Эколого-биологическое и географическое обоснование рационального
использования ресурсного потенциала и охраны окружающей среды
Белорусского Поозерья.
4. Клеточные функции и окислительный стресс.
5. Историческая динамика и духовная культура общества: региональный и
глобальный контекст.
6. Определение социальной роли, закономерностей функционирования языков,
литератур, фольклора Беларуси в контексте развития европейской и мировой
культур.
7. Психолого-педагогические _________§детерминанты создания и
функционирования
образовательного пространства.
8. Разработка научно-методического обеспечения профессиональной
подготовки специалистов социальной сферы в условиях вуза.
9. Психологическое сопровождение социализации личности на разных этапах
онтогенеза.
10. Проектирование и моделирование предметно-пространственной среды
средствами дизайна, изобразительного и декоративного искусств.
11. Теоретико-методологические проблемы формирования правовой культуры
молодежи на современном этапе.
12. Дошкольное и начальное образование. Коррекционное образование.
Музыкальное образование.
13. Физическая культура и спорт.

14. Гуманитарное сопровождение идеологического обеспечения воинской
деятельности.
15. Теория и практика литературной работы. Журналистика.
Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.
Проезд, проживание и питание за счет участников конференции.
Нуждающимся в проживании по предварительным заявкам будет обеспечено
расселение. Необходимость в расселении отражается в заявке.
Требования к материалам
Для участия в конференции Вам необходимо представить до 20 мая 2013 года:
- заявку на участие в конференции;
- тезисы доклада объемом до 2 страниц печатного текста (одинарный
междустрочный интервал, шрифт Times New Roman 14, расширение файла –
.doc, поля по периметру – 2,5 см., абзацный отступ 1,25 см).
В тексте указать название статьи с выравниванием по центру прописными
жирными буквами, через интервал с выравниванием по центру ФИО автора (не
более 2-х), студент какого курса (аспирант, молодой ученый). На следующей
строке с выравниванием по центру – название ВУЗа, города, страны. На
следующей строке с выравниванием по центру указывается ФИО научного
руководителя, ученая степень, ученое звание.
Через интервал располагается текст доклада. Содержание статьи должно
включать 3 раздела: введение (с указанием цели, методов исследования),
основную часть, выводы. В конце доклада без пустой строки указывается
список литературы. Ссылки на источники оформляются по тексту в квадратных
скобках. Оформление цитированных источников должно соответствовать
требованиям ВАК.
Сборник материалов конференции планируется издать к началу конференции.
Опубликованы ЦЦЦЬЬЬСССбудут материалы, прошедшие рецензирование.
Материалы,
не соответствующие указанным требованиям к оформлению и тематике
конференции, к рассмотрению не принимаются. Материалы не редактируются
и не возвращаются. Информация о стоимости сборника будет сообщена
дополнительно.
Заявки и тезисы докладов (печатный и электронный варианты) принимаются с
пометкой «VI Машеровские чтения» по адресу: 210038, Республика Беларусь,
г. Витебск, Московский пр-т, 33, Совет СНО или присылаются по E-mail:
konferencija.vsu@gmail.com
Телефон для справок: +375336799780 (Любченко Ольга Анатольевна)
Форма заявки
ЗАЯВКА
на участие в Международной научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых
«VII Машеровские чтения»
1. Фамилия, имя, отчество автора (авторов)..……………………………………..
2. Учебное заведение………………….…..….
3. Студент (аспирант, молодой ученый),
курс…………………………………………….
4. Название доклада…………………………..

5. Номер и название научного направления…………………………………...
6. Научный руководитель (Ф.И.О., уч. степень, уч.
звание)…………………………….……….
7. Почтовый адрес, номер факса проректора по научной работе (для рассылки
списка приглашенных участников)………………..…
8. Контактный телефон, e-mail автора
(авторов)………………………………………….
9. Необходимость в расселении (есть, нет)…..
Заведующий кафедрой_______И.О.Фамилия
подпись
Образец оформления материалов
СОСТОЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ
Иванова В.В.,
студентка 2 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика
Беларусь
Научный руководитель – Петров С.А., канд. пед. наук, доцент
Текст………………………………………………………...…………………………
……………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………
………………………………………………
Литература:
1. Гужалоўскі, А.А. Нараджэнне беларускага музея / А.А. Гужалоўскі. –
Мінск: Мастацкая літаратура, 2001. –
124 с.
2. Розанов, А. Европейская безопасность: позиция Беларуси / А. Розанов //
Белорусский журнал
международного права и международных отношений. – 1996. – №1. – С. 56–
58.
Образец оформления материалов в электронном виде
Название файла с тезисами доклада – фамилия автора (авторов):
Иванов.doc
Название файла с заявкой – «заявка»+фамилия автора (авторов): Заявка.
Иванов. doc__

-7Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 10–11 кастрычніка 2013 г.
ВІЦЕБСК, 2013
Шаноўныя калегі!
Шчыра запрашаем прыняць удзел у міжнароднай навукова-практычнай
канферэнцыі "АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ КРЫНІЦАЗНАЎСТВА", кая
адбудзецца на базе Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава (г.
Віцебск, Беларусь), 10–11 кастрычніка 2013 г.
АСНОЎНЫЯ НАПРАМКІ РАБОТЫ:

1. Праблемы тэорыі і методыкі крыніцазнаўства.
2. Уплыў новых метадалагічных падыходаў на практыку гістарычных
даследаванняў.
3. Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны.
4. Развіццѐ крыніцазнаўства ў XIX – ХХI стст.
5. Крыніцы па гісторыі Беларусі і суседніх краін ад старажытнасці да
сучаснасці.
6. Пісьмовыя крыніцы ў фондах архіваў: праблемы захавання, выкарыстання і
вывучэння.
7. Музейныя прадметы і калекцыі як гістарычныя крыніцы.
8. Кніга як гістарычная крыніца.
9. Праблемы выкладання крыніцазнаўства. Выкарыстанне крыніц на занятках
па гісторыі ў школе і вну.
Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна да 3 ліпеня 2013 г. накіраваць
аргкамітэту тэкст даклада і заяўку з указаннем наступных звестак пра аўтара:
_ прозвішча, імя, імя па бацьку;
_ вучоная ступень, званне;
_ месца працы, пасада;
_ паштовы адрас (службовы і хатні);
_ тэлефон з указаннем кода горада;
_ E-mail;
_ Тэма даклада.
Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўключэння ў
праграму. Адхіленыя матэрыялы, якія не адпавядаюць навуковаму ўзроўню і
тэматыцы канферэнцыі, не вяртаюцца.
Персанальныя запрашэнні будуць дасланы ў верасні 2013 г.
Зборнік матэрыялаў плануецца выдаць да пачатку работы канферэнцыі.
Памер унѐску на выданне зборніка будзе паведамлены ў запрашэнні.
Выдаткі на праезд, пражыванне і харчаванне – за кошт камандзіруючых
арганізацый.
Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская.
АФАРМЛЕННЕ ТЭКСТУ
Аб'ѐм – да 5 поўных старонак праз 1 міжрадковы інтэрвал на аркушы А4.
Палі – 25 мм з усіх бакоў. Тэкст набіраецца шрыфтам Times New Roman, кегль
– 14 пт. Абзац – 1,25 см.
Спіс выкарыстаных крыніц афармляецца пасля асноўнага тэксту ў
алфавітным парадку, бібліяграфічнае апісанне – у адпаведнасці з
патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь. Спасылкі даюцца ў тэксце ў
квадратных дужках: [1, с. 55].
Тэксты дакладаў просім дасылаць ў электронным выглядзе ў рэдактары
MS Word для Windows па электроннай пошце на адрасы: dulov_78@mail.ru, a
таксама ў раздрукаваным выглядзе. Раздрукаваны асобнік абавязкова
падпісваецца аўтарам у канцы тэксту.
КАНТАКТНЫ АДРАС
210038, г.Віцебск,
Маскоўскі пр-т, 33,
ВДУ імя П.М. Машэрава,

гістарычны факультэт,
кафедра гісторыі Беларусі
Тэл. 375 212 21-97-38
dulov_78@mail.ru
Каардынатар:
Дулаў Анатоль Мікалаевіч
Velcom: +375 29 668 58 07
Узор афармлення тэксту даклада:
НАЗВА
2 інт
А.А. Іваноў (Віцебск)
2 інт
Тэкст... [4, с. 11]. … Тэкст [1, арк. 11]… Тэкст [3]… Тэкст [5, с. 279]… Тэкст [6,
с. 933]…Тэкст.
Крыніцы і літаратура:
1. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. – Фонд 4-п. – Воп. 1. – Спр. 9.
2. Месяца маия в 24 день. Повесть жития и преставления святыя и блаженныя и
преподобныя Еуфросинии,
игуменьи манастыря Святаго Спаса и Пречистыя Его Матере, ижи в Полотьсце
граде. Благослови, Отче! //
Гісторыя Беларусі IX–XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы [Электорнны рэсурс]. –
Рэжым доступа:
http://starbel.narod.ru/. – Дата доступа: 04.01.2013.
3. Доўнар, А.Б. Сяляне-слугі Беларусі другой паловы XVI – сярэдзіны XVIII ст.
– Мінск: Бел. навука, 2007. –
193 с.
4. Ходин, С.Н. История и теория источниковедения / С.Н. Ходин, В.П.
Грицкевич, С.Б. Каун. – Минск: Изд.
центр БГУ, 2008. – 254 с.
5. Мартынюк, А.В. Гісторыя ВКЛ першай паловы XV – сярэдзіны XVІ ст. у
мініяцюрах Ліцавога летапіснага
зводу / А.В. Мартынюк // Беларускі гістарычны часопіс. – 2011. – № 7. – С. 19–
24.
6. «Не говори с тоской, их нет…»: воспоминания о Петре Мироновиче
Машерове. – Витебск: Витебск. обл.
тип., 2003. – 232 с.
7. Shevtsova, L. Double Vision / L. Shevtsova // The American Interest [Electronic
resource]. – 2006. – Vol. 1, № 4. –
Mode of access: http://www.the-american-interest.com/ contents.cfm?Mid=4. – Date
of access: 17.02.2008.
8. Ulachovič, U. David ohne Goliath. Die Zukunft von Belarus in Europa / U.
Ulachovič // Osteuropa. – 2004. – № 2. –
S. 206–217.

-8Міжнародна науково-практична конференція
«ОСОБЛИВОСТІ НОРМОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ
АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ВИМОГ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»
14-15 червня 2013 р.
м. Херсон
Шановні колеги!
Юридичний факультет Херсонського державного університету запрошує Вас до
співпраці!
14-15 червня 2013 р. у м. Херсон юридичний факультет Херсонського
державного університету проводитиме Міжнародну науково-практичну
конференцію «Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації
законодавства України до вимог Європейського Союзу»
Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції та
сертифікатом учасника.
До участі у конференції запрошуються: науковці, докторанти, аспіранти,
здобувачі, викладачі ВНЗ, студенти, практикуючі юристи, представники органів
державної влади та місцевого самоврядування.
Останній термін подання матеріалів для участі: 13 червня 2013 р. (включно).
З метою отримання більш детальної інформації, будь ласка, завітайте на
офіційний сайт юридичного факультету ХДУ.
З повагою, оргкомітет конференції
юридичний факультет
Херсонського державного університету
Адреса: вул. 40 років Жовтня, 27, каб. 301
м. Херсон, Україна, 73000
Телефон: 095 040 94 03
Сторінка факультету:
stateuniversity.kherson.ua/law
Електронна пошта:
law.conf@stateuniversity.kherson.ua
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Международный конгресс по информатике: информационные системы и
технологии
International Congress on Computer Science: Information Systems and
Technologies
(www.csist.bsu.by)
Республика Беларусь, Минск, 4 – 7 ноября 2013 года
Приглашаем принять участие в работе «Международного конгресса по
информатике: информационные системы и технологии (CSIST'2013)»
Организаторы конгресса:

Белорусский государственный университет,
Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси,
Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк».
Председатель конгресса: Абламейко Сергей Владимирович, ректор
Белорусского государственного университета, академик НАН Беларуси, доктор
техн. наук, профессор
Место проведения конгресса: Белорусский государственный университет,
Минск, Беларусь
Официальные языки: русский, белорусский, английский
Научные секции конгресса:
1. Защита информации и компьютерный анализ данных.
2. Интеллектуальные информационные системы.
3. Информационно-коммуникационные инфраструктуры.
4. Информационные системы и технологии обеспечения научнообразовательной среды.
5. Компьютерные технологии в приборостроении.
6. Параллельная и распределенная обработка данных, вычислительные
системы и сети.
7. Программная инженерия.
8. Распознавание образов, информационные системы управления.
9. Теоретическая информатика.
10.Цифровые медиа технологии
Основные даты конгресса:
до 31 июня 2013 г. – регистрация на сайте конгресса ( www.csist.bsu.by );
до 31 июля 2013 г. – представление текстов докладов по электронной почте
(csist@bsu.by ) и на бумажном носителе по адресу:
220030, Минск, пр. Независимости, 4, БГУ, ФПМИ,
CSIST'2013;
до 15 сентября 2013 г. – извещение о результатах рецензирования докладов;
с 15 по 30 сентября 2013 г. – прием оргвзносов и рассылка официальных
приглашений;
4 – 7 ноября 2013 г. – проведение конгресса.
Подробная информация размещена на официальном сайте конгресса
www.csist.bsu.by .
Контактные адреса и телефон: ФПМИ, БГУ, пр. Независимости, 4, 220030,
Минск, Беларусь;
e-mail: csist@bsu.by , тел. +375-17-209 5070 (Казаченок Виктор Владимирович);
тел. +375-17-209 5129 (Красногир Евгений Григорьевич)
-10Шестая всероссийская научно-практическая конференция
«ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
ИММОД-2013
Казань (Россия)
16-18 октября 2013 года.
Приглашаем всех желающих принять участие в работе конференции.

Цель конференции – распространение методов и средств имитационного
моделирования для решения научных и практических задач, активизация
творческой деятельности и укрепление научно-производственного потенциала
РФ.
Конференция пройдет в Академии Наук РеспубликиТатарстан.
Рабочий язык конференции – русский.
Размещение участников конференции и сопровождающих лиц в гостиницах
Казани выполняется участниками самостоятельно. Информация по гостиницам
будет размещена на сайте конференции.
Организационный взнос –900 рублей. Для студентов участие бесплатное.
На основе представленных участниками конференции материалов к началу
конференции будут сформированы и изданы программа и сборник трудов.
Официальный сайт конференции ИММОД-2013 – www.simulation.su.
Пожалуйста, своевременно направляйте извещения о намерении участия (по
форме, приведенной на сайте конференции) в секретариат конференции по
электронному адресу immod-2013@simulation.su.
-11IV ANNUAL CONFERENCE OF THE GEORGIAN MATHEMATICAL
UNION
Dedicated to Victor Kupradze on his 110-th birthday anniversary

First Announcement
The Georgian Mathematical Union organizes the IV Annual Conference of the on
September 9-15, 2013, in Tbilisi and Batumi.
The IV conference will be dedicated to Academician Victor Kupradze (1903 - 1985)
on the occasion of 110-th anniversary of his birthday as homage to his memory The
first part of the conference, organized with the Georgian National Academy of
Sciences, will open with Kupradze Memorial Evening in Tbilisi on September 9 at
the Georgian National Academy of Sciences. From September 11 the scientific part
of the conference will be continued in Batumi, a black sea resort of Georgia.
Topics of the Conference
• Algebra and Number Theory
• Logic of natural languages and computational linguistic
• Mathematical Education and History
• Mathematical Logic, Applied Logic and Programming
« Mathematical Modeling and Numerical Analysis
• Mathematical Physics
• Mechanics of Continua
• Ordinary and Partial Differential Equations and Applications
• Probability and Statistics, Financial Mathematics
• Real and Complex Analysis
• Topology and Applications
In the framework of the conference will be held other anniversary sessions as well.
Sections
Participants wishing to organize sections are invited to send applications not later
than June 15, 2013.

To launch a new section there should be at least five applications of participants to
this section. Those sessions announced above which will not attract five contributors
at least, will be merged with other sections.
Conference fees
Ordinary participation 80 GEL (50 USD)
Young researchers (under 30) 40 GEL (25 USD)
Master and Ph.D. Students 25 GEL (15 USD)
Organizers will apply for a financial support to different foundations in Georgia and,
in case of success, will suggest travel support and/or free accommodations to certain
groups of participants. Although, conference fee will pay all participants, including
organizers and invited speakers.
For a Pre-registration visit, please, the registration page of the conference WEB-page,
which will be launched shortly or, alternatively, sent us your personal data including
name, affiliation, e-mail/telephone, title of you contribution and the section you
would like to deliver your talk to the following new e-mail
address:
Batumi_conference@gmu.ge
which is preferable, but used along with the existing one
batumi.conference&va hoo.com
Abstract submission
• Abstracts should be prepared in LaTex according standard template files and should
not exceed 1 page. We kindly ask you to follow the rules, indicated in the template
files;
• The abstract template file is downloadable from the conference WEB and will be
sent upon your request;
• Participants have to submit the LaTeX-source and PDF files of abstracts by e-mail
to the address Batumi_conference@gmu.ge before July 1, 2013;
• Until July 15, 20013 You will be notified whether Your contribution is included
into the program.
Visa information: Visa affair is the easiest part of the travel. Citizens of many
countries do not need an entrance visa for Georgia (citizens of EU countries, USA,
Japan, Israel, Turkey, Canada, Armenia, Azerbaijan, Moldova, Ukraine, etc.).
Citizens of some countries, including citizens of Russia, can obtain a visa while
crossing the border of Georgia at official checkpoints, including all airports of
Georgia.
Travel information: Batumi can be reached both from Tbilisi and from Istanbul by
airplane (daily flights in Summer), also from some other airports in Europe (see the
conference WEB). You can also use the new Kutaisi (Kopitnari) international airport
(Code KUT). The Batumi airport is very close to the city.
Batumi is about 350 km west from Tbilisi, about 6 hours by train, bus, or car and 150
km. from Kopitnari airport.
Accommodation: Information about hotel accommodation in Batumi can be found at
the conference WEB page. If you need our help, you have to send us your choice and
exact dates of arrival and departure before July 1. We will negotiate with hotel
administrations and mail you the Invoice until July 15, which you should pay by a
bank transfer prior July 30 to the hotel administration or to Georgian mathematical
Union.

Social events: a wide range of social programs including city tours and visits to
historical places will be available.
Weather (and water!) in September in Batumi is warm and one can enjoy a "velvet
season” there.
IMPORTANT DATES:
June 15, 2013: Deadline for applications to organize a section
July 1, 2013: Deadline for submission of an abstract
July 15, 2013: Notification of acceptance of abstract
July 30, 2013: Deadline for registration (conference fee and hotel reservation
payments)
September 9, 2013: Opening of the conference at the Georgian National Academy of
Sciences, Tbilisi.
Memorial evening of V. Kupradze.
September 11, 2013: Resuming of the conference in Batumi.
Organizing Committee
http://www.gmu.ge
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конференция
«ДОСТИЖЕНИЯ ФИЗИКИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ»
Республика Беларусь, г. Минск
15 октября 2013 г.
Посвящается 50‐летию со дня создания
Института прикладной физики НАН Беларуси
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в работе Международной научно-технической конференции

«ДОСТИЖЕНИЯ ФИЗИКИ
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ»,
приуроченной к 50-летию со дня создания Института прикладной физики
НАН Беларуси
Основная тематика конференции:
Дефектоскопия материалов и изделий.
Контроль структуры, физико-меха-нических и иных характеристик
материалов и изделий.
Контроль геометрических параметров объектов.
Контроль напряженно-деформиро-ванного состояния элементов
конструкций.
Мониторинг, диагностика и прогнозирование остаточного ресурса

технических объектов.
Компьютерные технологии в неразрушающем контроле.
Программа конференции предусматривает пленарные (отобранные
оргкомитетом) и стендовые доклады.
Представление материалов
Для участия в работе конференции следует до 30 мая 2013 г. направить
по почте в адрес Оргкомитета следующие материалы:
- заявку на участие (1 экз.);
- доклад (1 экз.);
- экспертное заключение (1 экз.);
Одновременно заявку и текст доклада следует выслать по электронной
почте по адресу: meleshko@iaph.bas-net.by
Сборник материалов конференции планируется издать к началу
конференции. Представляемые материалы (объем до 8 полных
страниц), включая графические материалы, таблицы, список
литературы) должны быть оформлены в соответствии с образцом:
УДК 621.385
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ
СВАРНЫХ ШВОВ
И.О.ИВАНОВ, И.О.ПЕТРОВ
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Беларусь
Summary
(на английском языке 5 – 6 строк)
Текст статьи
Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word шрифтом Times New
Roman 11 и отпечатан на лазерном принтере на белой бумаге формата А 5
через одинарный интервал. Размеры всех полей 20 мм. Переносы в названиях
не допускаются. Аббревиатуры необходимо расшифровать. Формулы, рисунки,
чертежи, схемы набираются только в редакторе Word. Библиографические
ссылки даются арабскими цифрами в квадратних скобках [1].
Материал, представляемый на бумаге, должен соответствовать электронному
варианту.
Список литературы составляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003.
Заявка на участие в конференции
Фамилия ______________________________
Имя __________________________________
Отчество ______________________________
Ученая степень, звание, должность
______________________________________
______________________________________
Организация___________________________
______________________________________
Адрес ________________________________
_______________________________________
Телефоны______________________________

_________________________________________
E-mail:____________________________
Адрес оргкомитета:
Республика Беларусь, 220072,
г. Минск, ул. Академическая, д.16,
Институт прикладной физики НАН
Беларуси.
Тел./факс: + 375 17 284-17-94.
Тел. + 375 17 284-23-00,
Мелешко Андрей Львович.
E-mail: meleshko@iaph.bas-net.by
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ
-13-

INVITATION
SCIENTIFIC CONFERENCE
ΥΟΝΣΔΜΠΟΡΑΡΦ ΙΤΔ ΙΝ ΒΤΙΝΔ, ΜΑΝΑΓΔΜΔΝΣ ΑΝΓ
ΔΓΤΥΑΣΙΟΝ „2013
November 14-15th, 2013
Vilnius, Lithuania
SESSIONS
1. Innovations in the national and international context
2. Financial risks management of business development
3. Modern business management problems and perspectives
4. Sustainable economic development
5. E-business: challenges, solutions, tendencies
6. Contemporary issues of economics and management studies: problems and
perspectives
7. Logistics business processes
CONFERENCE PARTICIPATION FEE
Senior researches, Post-Docs – EUR 150.
Young researches (PhD students) – EUR 100
Virtual participation, if you cannot attend in person – EUR 120
PUBLICATION
Accepted articles will be published on-line by Elsevier in its “Procedia Social and
Behavioral Sciences” publication, which is indexed in the Science Direct database.
IMPORTANT DATES

October 7, 2013 Application and abstract submission
October 21, 2013 Submission of full papers
October 28, 2013 Notification about article acceptance
November 8, 2013 Deadline for participation fee payment
November 14-15, 2013 Conference
CONTACTS:
Vilnius Gediminas Technical University
Faculty of Business Management
Saulėtekio ave. 11,
LT-10223 Vilnius, Lithuania
Assoc. Prof. Ieva Meidutė
Ph.: +370(5)2744885
MSc Marina Vitkauskaitė
Ph.: +370(5)2744889
E-mail: vvstud@vgtu.lt
Conference web site:
http://www.CBME.vgtu.lt
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VI Международная научно-практическая конференция
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
(КИ-6)

6 августа 2013 г. с изданием сборника материалов
НОВОСИБИРСК
В настоящее время инновации являются активным звеном всех сфер
жизнедеятельности общества. Невозможно представить современный мир без
как уже осуществившихся инноваций и ставших привычными, так и без
будущих, способствующих дальнейшей эволюции. Повышенное внимание к
инновациям и инновационному управлению продиктовано самой жизнью
современного общества, ведь воплощение инновационных процессов в новых
продуктах и новой технике являются основой его социально-экономического
развития.
Приглашаем ученых, аспирантов и студентов, теоретиков и практиков
инновационной деятельности, представителей инновационного бизнеса и
органов власти принять участие в международной научно-практической
конференции:
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
Основные направления конференции:

СЕКЦИЯ 1. Инновационный потенциал современной экономики.
СЕКЦИЯ 2. Механизмы государственной инновационной политики.
СЕКЦИЯ 3. Инфраструктура инновационной деятельности.
СЕКЦИЯ 4. Теория и практика управления инновациями.
СЕКЦИЯ 5. Проблемы коммерциализации инноваций.
СЕКЦИЯ 6. Бенчмаркинг в инновационной деятельности.
СЕКЦИЯ 7. Инновационная деятельность вузов.
СЕКЦИЯ 8. Опыт создания малых инновационных предприятий.
СЕКЦИЯ 9. Инновации в строительной отрасли.
СЕКЦИЯ 10. Инновации в промышленности.
СЕКЦИЯ 11. Инновации в машиностроении и энергетике.
СЕКЦИЯ 12. Инновации в химии, фармацевтике, медицине.
СЕКЦИЯ 13. Инновации в сфере услуг.
СЕКЦИЯ 14. Инновационные образовательные технологии.
СЕКЦИЯ 15. Управление социальными инновациями.
СЕКЦИЯ 16. Информационно-коммуникационные технологии.
СЕКЦИЯ 17. Критические технологии XXI века.
СЕКЦИЯ 18. Формирование инновационных компетенций выпускников вузов.
СЕКЦИЯ 19. Законодательство в сфере инновационной деятельности.
СЕКЦИЯ 20. Развитие инновационных технологий в региональном аспекте.
СЕКЦИЯ 21. Зарубежный опыт реализации государственной инновационной
политики.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Поля:
2,5 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman.
Название печатается прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по
центру. Ниже через двойной интервал строчными буквами – инициалы и
фамилия автора(ов). На следующей строке – полное название организации,
город. После отступа в 2 интервала следует аннотация, ключевые слова, за
которыми через 2 интервала – текст, печатаемый через одинарный интервал,
абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. Название и номера
рисунков
указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами.
Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы
указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). Сноски на
литературу в квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно.
Переносы не ставить. Общий объем одной публикации – не менее 5 страниц.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В
имени файла укажите шифр (КИ-6), номер секции и фамилию первого автора
(например, КИ-6 Секция 17 Петров).
Сведения об авторах требуется оформить в табличной форме. В имени
файла со сведениями об авторе укажите шифр конференции и фамилию
первого автора (например, КИ-6 Петров).
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Ф.И.О. автора
Место работы
Должность, кафедра

(подразделение) без
сокращений, ученая степень,
ученое звание
Адрес рабочий, домашний
E-mail
Телефон рабочий,домашний, мобильный
Тема статьи
Шифр конференции КИ-6
Номер секции
Количество страниц в
докладе автора
Требуемое количествоэкземпляров сборника
Сумма и дата оплаты
Адрес, на который высылать сборник (обязательно с указанием индекса и
фамилии получателя)
Источник, из которого Вы узнали о ЦРНС
Требуется ли предоставить справку о принятии материалов к публикации
(100 руб.)? да/нет
Требуется ли предоставить сертификат учасника конференции (250 руб.)?
да/нет
Материалы, сведения об авторах и отсканированные квитанции об оплате (в
разных файлах) необходимо отправить в одном письме по адресу
При получении материалов, оргкомитет в течение двух дней отправляет в
адрес автора письмо «Материалы получены». Авторам, отправившим
материалы по электронной почте и не получившим подтверждения их
получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку.
Сборнику материалов конференции присваивается международный индекс
ISBN.
Материалы конференции рассылаются по основным библиотекам России и
зарубежья.
ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНФЕРЕНЦИИ – 6 АВГУСТА 2013 г.
СРОКИ ВЫХОДА МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ – 1 МЕСЯЦ С ДАТЫ
ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК.
ВНИМАНИЕ!
С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических
расходов и расходов по пересылке сборника материалов конференции авторам,
необходимо оплатить организационный взнос в размере 210 рублей за одну
страницу. Количество публикаций от одного автора не ограничивается. Если
материал для участия в конференции написан в соавторстве, то за каждого
соавтора необходимо доплатить сумму в размере 350 рублей. За каждый
дополнительный сборник необходимо дополнительно оплатить 350 рублей
(исключение - соавторы). За пересылку сборника в страны СНГ дополнительно
350 рублей.
Яндекс-деньги 410011548221071, qiwi - +79139157901.

При оплате из зарубежных стран, в назначении платежа обязательно указати
код VO 20100. Предпочтительна оплата по системам Western Union, Мигом,
Золотая корона, Contact.
В соответствии с постановленим Правительства № 227 от 20 апреля
2006 г. работы, опубликованные в материалах международных и
общероссийских конференций, засчитываются ВАК РФ при защите
диссертаций (п. 11 постановления).
Лучшие доклады, по решению редакционной коллегии, могут быть
опубликованы в научно-техническом журнале «Сертификация», научном
журнале «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института
бизнеса» и других рецензируемых журналах из перечня ВАК, утвержденного
25.05.2012 г.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Лялин В.Е., директор Института математического моделирования,
заведующий кафедрой «Интеллектуальные информационные технологии в
экономике» Ижевского государственного технического университета (г.
Ижевск), д.техн.н, д.экон.н, профессор, заслуженный изобретатель РФ –
Председатель
2. Чернов С.С., заведующий кафедрой Систем управления и экономики
энергетики Новосибирского государственного технического университета (г.
Новосибирск), руководитель ЦРНС, к.экон.н., доцент – зам. председателя
3. Хечоян Т.Б., проректор по международным связям Академии
государственного
управления Республики Армения (Республика Армения, г. Ереван)
4. Тверезовская Н.Т., профессор кафедры Методики обучения Национального
университета биоресурсов и природопользования Украины (Украина, г. Киев),
д.пед.н., профессор
5. Дохолян С.В., заведующий отделом структурных преобразований экономики
Института социально-экономических исследований Дагестанского научного
центра РАН (г. Махачкала), д.экон.н., профессор
6. Дулесов А.С., заведующий кафедрой Информационных технологий и систем
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова (г. Абакан_ ),
д.техн.н., доцент
7. Мингазова Н.М., заведующий лабораторией Водных экосистем факультета
Географии и экологии, профессор кафедры Прикладной экологии Казанского
государственного университета (г. Казань), д.биол.н, профессор
8. Минакова И.В., заведующий кафедрой Мировой и национальной экономики
Юго-Западного государственного университета (г. Курск), д.экон.н., доцент
9. Мингалева Ж.А., профессор кафедры Экономики и управления на
предприятии
Пермского национального исследовательского политехнического университета
(г. Пермь), д.экон.н., профессор
10. Ставринова Н.Н., начальник отдела магистратуры, профессор кафедры
Педагогического и специального образования Сургутского государственного
педагогического университета (г. Сургут), д.пед.н., доцент
11. Новикова И.В., профессор кафедры «Управления проектами и
инновациями»

Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь), д.соц.н.,
профессор
12. Миронова Л.И., заведующий кафедрой Математического обеспечения и
администрирования информационных систем Уральского государственного
экономического университета (г. Екатеринбург__________), к.техн.н., доцент
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
Получатель: ИП Чернов Сергей
Сергеевич
(указывать
полностью)
ИНН получателя:
540325795599
ОКАТО 50401000000
Р/счет получателя
40802810044070005013
Банк
получателя:
БИК банка 045004641
Сибирский банк
Сбербанка России ОАО
К-счет:
30101810500000000641
Назначение
платежа:
указать шифр
конференции и
фамилию автора. Без
НДС
Образец оформления квитанции для оплаты оргвзноса

Информацию об условиях публикации результатов научных исследований и
требования к оформлению материалов можно получить на сайте , по
телефонам Центра Развития Научного Сотрудничества в г. Новосибирске:

8-383-291-79-01 Чернов Сергей Сергеевич, руководитель ЦРНС
8-913-749-05-30 Хвостенко Павел Викторович, ведущий специалист ЦРНС
или по электронной почте:
С информационными сообщениями по другим конференциям, организованным
ЦРНС, можно ознакомиться на нашем сайте.
НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
-15BIOMED 2013:
The 2013 Int'l Conference on Biology, Medical Physics, Medical Chemistry,
Biochemistry and Biomedical Engineering
http://www.europment.org/venice2013/biomed.htm
September 28-30, 2013, Venice, Italy
Paper submission deadline (strictly): July 15, 2013 (without any extension)
-----------------------------------------------------------------------Accepted Papers will be published in our:
a) CD-ROM Proceedings
b) Book (Indexed in ISI ELSEVIER, SCOPUS, ACM, PubMed, Zentralblatt
MATH, British Library, EBSCO, SWETS, EMBASE, CAS)
c) Journal
d) E-Library
The Proceedings of the Conference with all the accepted papers will be indexed in:
ISI (Thomson Reuters), ELSEVIER, SCOPUS, Zentralblatt MATH,
British Library, EBSCO, SWETS, EMBASE, CAS - American Chemical Society, EI
Compendex, Engineering Village, DoPP, GEOBASE, Biobase, TIB|UB - German
National Library of Science and Technology, American Mathematical Society
(AMS), Inspec - The IET, Ulrich's International Periodicals Directory.
The conference will feature tutorials, technical paper presentations, workshops and
distinguished keynote speeches
Registration fees: 490 EUR
Topics of Interest
==================
Molecular Dynamics
Biochemistry
Biophysics
Quantum Chemistry
Molecular Biology
Cell Biology
Immunology
Neurophysiology
Genetics
Population Dynamics
Dynamics of Diseases
Bioecology

Epidemiology
Social Dynamics
PhotoBiology, PhotoChemistry
Plant Biology
Microbiology
Immunology
Bioinformatics
Signal Transduction
Environmental Systems
Psychological and Cognitive Systems
Pattern Formation
Evolution, Game Theory and Adaptive Dynamics
Bioengineering
Biotechnolgies
Medical Imaging
2-dimensional and 3-Dimensional Signal Processing
Feedback Control in Biology and Chemistry
Fluid Mechanics and Applications in Biomedicine
Space Medicine and Biology
Nuclear Biology and Medicine
Cancer Therapy and Mathematical Models
Protection from Nuclear Accidents
Automatic Control in Chemical Processes
Speech Synthesis
Impulsive Differential Equations in Biology ...
Others ...
Location and Venue
============================
About Venice and Hotel
http://www.europment.org
How to get: http://wikitravel.org/en/Venice
-16XIII Міжнародна науково-практична конференція “Якість,
стандартизація, контроль: теорія і практика”
23-27 вересня 2013 року в Києві, Україна, відбудеться XIII Міжнародна
науково-практична конференція "Якість, стандартизація, контроль: теорія і
практика".
Наукові напрями конференції:
- Побудова національних систем технічного регулювання в умовах членства у
ВТО і ЄС: теорія і практика
- Процесно-орієнтовані інтегровані системи управління: теорія і практика
- Стандартизація, сертифікація, управління якістю в промисловості,
електроенергетиці, сільському господарстві і сфері послуг
- Впровадження стандартів ДСТУ 9001:2009 у вищих навчальних закладах,
медичних закладах і органах державної служби

- Метрологічне забезпечення і контроль якості продукції в промисловості,
електроенергетиці, сільському господарстві і сфері послуг
- Забезпечення якості і конкурентноздатності продукції (послуг) на
внутрішньому і зовнішньому ринку
- Впровадження інформаційних технологій у процеси адаптації, сертифікації і
управління якістю
- Проблеми гармонізації законодавчої і нормативно-технічної документації.
Останній день подачі заявки: 10 вересня 2013 року.
Організатор: Асоціація технологів-машинобудівельників України.
Контактна інформація:
04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2.
Асоціація технологів-машинобудівельників України (АТМ України).
Тел./факс: 380 44 430-85-00.
Ел. пошта: atmu@ism.kiev.ua.
Ресурс: http://www.konferencii.ru/info/id/102082
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LXIII Міжнародна науково-практична конференція
“Упорядкований хаос: сучасна проблематика фізикоматематичних та хімічних наук”
З 22 по 28 серпня 2013 року відбудеться LXIII Міжнародна науковопрактична конференція "Упорядкований хаос: сучасна проблематика фізикоматематичних та хімічних наук".
Захід присвячений фізико-математичним і хімічним наукам.
Останній день подачі заявки і наукової роботи - 21 серпня 2013 року.
Конференція відбудеться в рамках чергового етапу першості з наукової
аналітики.
Захід присвячено фізико-математичним і хімічним наукам.
Організатори:
- Міжнародна Академія Наук і Вищої Освіти (Велика Британія);
- Всеукраїнський Академічний Союз (Україна);
- Міжнародний торгівельно-промисловий союз (Велика Британія);
- Американський міжнародний комерційний арбітражний суд (США);
- Центр наукової ініціативи імені Хайдеггера (Німеччина);
- Асоціація досліджень питань природознавства (Іспанія);
- Відкрите філософське товариство екзистенціальної психології (Франція);
- Інститут проблем життєдіяльності суспільства (Ізраїль);
- Інститут економічного аналізу Маршалла (США);
- Департамент венчурних технологій Корпорації "Rörelse" (Швеція).
Форма проведення: заочно-інтерактивна.
Робочі мови конференції: російська, англійська.
Заходи (першості з наукової аналітики та наукові конференції) проходять
в інтерактивно-дистанційному режимі. Організаційна та юридична реалізація
заходів здійснюється за місцем функціонування Міжнародної академії наук і
вищої освіти - в місті Лондон (Великобританія).

Така форма проведення першості/конференції не вимагає особистої
присутності учасника на заході. З метою ознайомлення учасників
першості/конференції, а також інших зацікавлених осіб з науковими роботами,
представленими на заході, статті та коротка інформація про авторів будуть
представлені на сайті організатора.
Контактна інформація:
тел.: +380 95 728-91-98, факс: (48) 73-74-62.
Ел. пошта: office@gisap.eu.
Адреса: оф.13, Олександрівський пр-т 5, м. Одеса, Україна, 65045.
Ресурс: http://gisap.eu/ru/node/16792
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ХІІІ Українська конференція з високомолекулярних сполук
“ВМС-2013”
З 7 по 10 жовтня 2013 року у м. Києві, в Інституті хімії
високомолекулярних сполук НАН України, відбудеться ХІІІ Українська
конференція з високомолекулярних сполук "ВМС-2013".
Конференція буде присвячена таким питанням:
- синтез і модифікація полімерів
- фізика і фізико-хімія полімерів
- розчини та розплави полімерів
- полімерні суміші та композити
- полімери в охороні оточуючого середовища
- полімери медичного призначення
- наноматеріали
- мембранні матеріали
- технологія полімерних матеріалів
Контактна інформація:
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
Харківське шосе, 48, 02160, Київ, Україна.
Тел.: +38 (044) 2910346, +38 (044) 2910216.
E-mail: vms2013@ukr.net.
Ресурс: www.vms2013.ucoz.com
-19VIІ Міжнародна наукова конференція «Біорізноманіття і роль тварин в
екосистемі» ZOOCENOSIS-2013
21-24 жовтня 2013 р. на базі Дніпропетровського національного університету
ім. Олеся Гончара відбудеться VІІ Міжнародна наукова конференція
«Біорізноманіття і роль тварин в екосистемі». Конференція проводиться в
заочній формі.
Планується робота таких секцій
1. Біорізноманіття і функціональна роль тварин у водних екосистемах.
2. Біорізноманіття і функціональна роль безхребетних тварин у наземних
екосистемах.

3. Біорізноманіття і функціональна роль хребетних тварин у 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 та її зміна в умовах
трансформації.
3. Популяційна структура видів у природних і трансформованих екосистемах.
4. Морфофізіологічні зміни в процесі адаптації тварин до умов антропогенно
трансформованих екосистем.
5. Основні напрямки 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 у 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 найважливіших
функціональних груп зооценозу.
13. Математичне моделювання біорізноманіття і структури екосистем.
14. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього
середовища.
Адреса оргкомітету
Кафедра зоології та екології, Дніпропетровський національний університет ім.
Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, 49010, Дніпропетровськ, Україна
Вчений секретар конференції - канд. біол. наук, доц. Бригадиренко Віктор
Васильович. Тел.: +38 050 93 90 788. E-mail: brigad@ua.fm
З умовами участі в конференції можна ознайомитися на сайті конференції
http://www.zoology.dp.ua/zoocenosis-2013
-20VI Конференція з фізики рідкої речовини: сучасні проблеми
З 23 по 27 травня 2014 року на фізичному факультеті Київського національного
університету імені Тараса Шевченка відбудеться VI Конференція з фізики
рідкої речовини: сучасні проблеми.
Останній день подачі заявки: 1 квітня 2014 року.
Наукові напрями конференції:
 Квантові рідини і розчини

Молекулярні рідини, молекулярні розчини
 Іонні рідини, іонні розчини
 Іоно-електронні рідини (метали) та їх розчини
 Полімерні та біополімерні розчини
 Суміші фулеренів, нанотрубочок, наночастинок із рідинами
 Колоїдні системи: розчини із самоорганізацією, феророзчини; глиняні
суспензії
 Розчини в поровому середовищі
 Медичні і біологічні аспекти фізичних властивостей води та водних розчинів
 Радіаційні аспекти фізики рідкого стану
 Критичні та надкритичні феномени в рідинах та в рідких системах
 Переохолоджені рідини. Перехід у скло.
Ресурс: https://sites.google.com/site/leonidbula...


-21Міжнародна конференція молодих вчених “Експериментальна і
теоретична біофізика”
21-23 жовтня 2013 року в Пущино, на базі Інституту теоретичної та
експериментальної біофізики Російської академії наук, відбудеться Міжнародна
конференція молодих вчених "Експериментальна і теоретична біофізика".
Участь у конференції безкоштовна.
Наукові напрями конференції:
 Медична біофізика і нанобіотехнології
 Біофізика клітини і внутрішньоклітинна сигналізація
 Теоретична біофізика та біоінформатика
 Радіаційна біофізика та радіобіологія
 Біоенергетика. Штучні і біологічні мембрани
 Фотобіологія. Механізми трансформації енергії
 Екологічна біофізика.
У програму конференції включені пленарні, усні та стендові доповіді.
До участі в Конференції допускаються молоді вчені - студенти, аспіранти,
наукові співробітники віком не старше 35 років.
Офіційна мова Конференції - російська.
Іноземні учасники можуть представити тези англійською мовою.
Дедлайн: 31 серпня 2013 року.
Ел. пошта: biophys.psn.ru@gmail.com.
Ресурс: http://www.kon-ferenc.ru/konferenc03_08_...
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X Міжнародна Кримська конференція «Космос і біосфера»
23-28 вересня 2013 року в Коктебелі (Крим, Україна) відбудеться X
Міжнародна Кримська конференція «Космос і біосфера», присвячена 150-річчю
з дня народження В.І. Вернадського.
Основною
метою
конференції
є
інтеграція
і
координація
міждисциплінарних зусиль вчених різних країн у дослідженні механізмів

впливу факторів космічної погоди на екологічні, медико-біологічні та фізикохімічні процеси.
Основні розділи
 Космічна погода і біологічні процеси
 Космічна погода і медицина
 Вплив космічної погоди на соціальні процеси
 Вплив сонячної погоди на фізико-хімічні процеси і техносферу
 Фізична екологія і космофізика
 Екологічні проблеми біосфери і навколоземного космічного простору
 Фізіологічні та біофізичні механізми біологічної дії чинників різної природи
та інтенсивності
 Біологічна дія мікродоз:
- ЕМП (КНЧ і НВЧ діапазону)
- Іонізуюча радіація
- Інфразвук
- Ефекти екранування
 Нетрадиційні ідеї
Робочими мовами конференції є українська, російська, англійська.
Для участі в конференції необхідно зареєструватися, створивши обліковий
запис або направити на адресу оргкомітету заявку і тези.
Адреса оргкомітету
95007, Україна, АРК, м. Сімферополь
проспект Академіка Вернадського, 4
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
Телефон: +38 (0652) 608605
E-mail: timur328@gmail.com, alexkostyuk@mail.ru (реєстрація, оплата та орг.
питання, питання по програмі і тезах)
Сайт конференції: http://www.biospace.crimea.edu/ru
-23ІІІ Міжнародна конференція “Наноматеріали: застосування і властивості 2013”
16-21 вересня 2013 року в Алушті відбудеться ІІІ Міжнародна конференція
"Наноматеріали: застосування і властивості - 2013".
Організатори: Сумський державний Університет, Міністерство освіти, науки,
молоді і спорту України, Люблінський університет технологій, Каунаський
університет технологій.
Важливі дати:
20 травня 2013 року - останній термін подачі матеріалів.
10 вересня 2013 року - останній термін реєстрації.
Тематика:
 Наноструктурні тонкі плівки
 Властивості і характеристики поверхонь та інтерфейсів
 Створення та характеристики наночастинок
 Наномагнетизм: тонкі частинки і магнітні мультишари
 Функціональні наноструктурні покриття

Плазма для поверхневої інженерії, радіаційні ефекти
 Нанополімери і нанокомпозити, карбонові наноматеріали
 Наномеханіка, наноприлади
 Досягнення в приладах та технологіях
 Застосування наноматеріалів у електроніці, спінтроніці та фотоніці
 Застосування наноматеріалів у біотехнології та медицині
 Наноматеріали в енергетиці
Ресурс: http://www.nap.sumdu.edu.ua/index.php/nap/nap2013
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VII Міжнародна школа-семінар молодих вчених з росту
кристалів
18-21 вересня 2013 р. у м. Харків, Україна, відбудеться VII Міжнародна школасемінар молодих вчених «Ріст кристалів»
Тематичні напрями:
1. Техніка та технологія вирощування кристалів.
2. Фізичні властивості і характеризація кристалічних матеріалів.
3. Нанотехнології та наноматеріали.
4. Теорія і моделювання процесів росту кристалічних матеріалів.
Школа-семінар буде проведена на базі відпочинку «Вогник» у приміській
зоні м. Харкова на березі мальовничого Салтівського водосховища (60 км від
міста).
Реєстрація учасників школи-семінару відбудеться 18 вересня 2013 р. в
НТК «Інститут монокристалів» НАН України за адресою: м. Харків, пр. Леніна,
60.
Науковий керівник Школи-семінару: акад. НАН України В.М. Пузіков
Вчений секретар: д.ф.-м.н. І.М. Притула
Вік учасників школи-семінару - до 35 років.
У наукову програму школи-семінару включені лекції провідних фахівців
з актуальних проблем росту кристалів, фізики нанорозмірних систем,
отримання та застосування кристалічних матеріалів (об'ємних матеріалів,
тонких плівок, низькорозмірних структур, нанокристалів та ін.).
Учасникам школи-семінару надається можливість викласти свої
оригінальні наукові результати у формі усних повідомлень (до 20 хвилин,
включаючи відповіді на запитання). Кращі статті за матеріалами доповідей
будуть рекомендовані до опублікування в журналі «Functional Materials».
Робочі мови школи-семінару: українська, російська.
Остаточний термін реєстрації та подачі тез - 1 серпня 2013 р.
Контактна інформація:
Інститут монокристалів НАН України,
пр. Леніна, 60
61001 Харків, Україна
тел.: +38 057 341-01-39 (Притула Ігор Михайлович),
+38 057 341-01-57 (Косінова Ганна Володимирівна)
Е-mail: crystal-growth@isc.kharkov.ua
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II Науково-практична конференція «Лабораторні дослідження як
інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки
харчових продуктів»
16-17 жовтня 2013 р. у рамках ділової та науково-практичної програми VI
Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення лабораторій» відбудеться II
Науково-практична конференція «Лабораторні дослідження як інструмент
забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів», м.
Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2Б, павільйон № 3.
Цільова аудиторія:
- керівники підприємств що займаються виробництвом ветеринарних
імунобіологічних препаратів і засобів захисту тварин;
- директори регіональних, спеціалізованих та інших державних лабораторій
ветеринарної медицини;
- керівники виробничих лабораторій, що займаються контролем безпечності
харчових продуктів;
- керівники та фахівці державних науково-дослідних установ що займаються
лабораторною діагностикою хвороб тварин та виробництвом ветеринарних
імунобіологічних препаратів і засобів захисту тварин.
Конференція присвячена обговоренню і презентації інноваційних рішень
у галузі лабораторної діагностики хвороб тварин та лабораторного контролю
безпечності харчових продуктів, а також сучасних підходів щодо контролю
якості ветеринарних імунобіологічних препаратів і засобів захисту тварин та їх
ефективності.
Основні напрями роботи конференції:
Секція І. Сучасні методи діагностики заразних хвороб тварин,
Секція ІІ. Сучасні методи визначення показників безпеки харчових продуктів і
кормів
Реєстрація учасників конференції відбудеться 16 жовтня з 9.30 до 10.00 м.
Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2Б, павільйон №3
Крім цього, спеціально для фахівців ветеринарної медицини буде
організовано:
◊ LABDemo-Тур «Лабораторна діагностика у ветеринарній медицині» технічна екскурсія, в програму якої входитимуть презентації обладнання
відомих торгових марок для проведення всіх типів лабораторних досліджень,
що буде носити навчальний характер.
◊ Вперше в рамках науково-практичної та ділової програми Форуму буде
започатковано проведення майстер-класів на діючому обладнанні з
можливістю персонального тестування та отримання кваліфікованих
консультацій у представників компаній, що надають обладнання. В ході роботи
майстер-класів можна буде ознайомитись з методами лабораторних
інструментальних досліджень за напрямами:
 Гематологічний та біохімічний аналіз крові
 Застосування ПЛР та ІФА у лабораторній практиці
Матеріали наукових статей за напрямами конференції (вимоги щодо
оформлення наукових статей додаються) будуть опубліковані у бюлетені

«ВЕТЕРИНАРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ», який включено до переліку фахових
видань ДАК України.
Додаткову інформацію можна отримати за тел:
044-242-01-47 - Київська Ганна Валеріївна,
044-245-76-75 - Яненко Ульяна Миколаївна
Докладніше
про
конференцію
на http://vetlabresearch.gov.ua/ogoloshennya/?ELEMENT_ID=327
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Дев‟ята міжнародна конференція «Енергія з біомаси»
24-25 вересня 2013 р. в м. Київ, Україна, відбудеться Дев'ята міжнародна
конференція «Енергія з біомаси».
Організатори:
Біоенергетичної асоціації України
Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України
Науково-технічний центр «Біомаса»
Тематика:
 Ресурси біомаси: Заготівля, переробка, транспортування і постачання
біомаси лісової промисловості, сільського та комунального господарств,
харчової промисловості. Енергетичні культури.
 Дослідження і розвиток біоенергетичних технологій: Спалювання,
газифікація, піроліз, анаеробне зброджування, видобування і використання
біогазу полігонів ТВП; технології сумісного спалювання біомаси з
традиційними паливами. Виробництво рідких біопалив (біодизельне паливо,
біоетанол).
 Демонстраційні і комерційні проекти з використанням біомаси для
виробництва енергії.
 Питання законодавства, стратегії розвитку: Законодавство та стратегії
розвитку біоенергетики в Україні та в світі. Питання сталого розвитку і
сертифікації біопалив.
 Економічні та екологічні аспекти біоенергетичних технологій: Інвестиції
і економіка, соціальні аспекти, зниження викидів СО2.
Кінцевий термін подачі тез - 31 липня 2013 р.
Контакти:
Науковий секретар Тетяна Желєзна
Інститут технічної теплофізики НАН України
вул. Желябова 2а, к. 234, 03057, м. Київ, Україна
Тел./факс: +(38 044) 453 28 56, 456 94 62
Е-mail: conference@uabio.org
Детальніша інформація розміщена на сайті конференції: www.uabio.org/
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Міжнародна конференція “HighMatTech”
7-11 жовтня 2013 року в Києві відбудеться Міжнародна конференція
"HighMatTech".
Останній день подання матеріалів: 1 травня 2013 року.

Організатори:
Національна академія наук України (НАНУ)
Українське матератеріалознавче товариство (УМТ)
Національний технічний університет України "КПІ"
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ
Національний інформаційний центр з РП7 в Україні
ТОВ "ІНТЕМ" (Україна)
Тематичні напрями:
1. Фундаментальні основи сучасного матеріалознавства. Моделювання
технологічних процесів одержання матеріалів та їхніх властивостей.
2. Металеві матеріали і технології їхнього одержання й обробки.
Високоентропійні сплави.
3. Порошкова металургія: сучасний стан науки й виробництва; новітні
матеріали на основі дисперсних часток (порошків, волокон та ін.), властивості,
технології.
4. Наноматеріалознавство: технології і матеріали.
5.
Кераміка
функціонального
й
конструкційного
призначення.
Високотемпературні й жаростійкі матеріали.
6. Новітні розробки в області створення полімерних матеріалів з поліпшеними
характеристиками.
7. Композиційні матеріали: спеціальні властивості й перспективи практичного
використання.
8. Інженерія поверхні.
9. Сучасні технології з'єднання матеріалів.
10. Устаткування і методики для характеризації властивостей матеріалів.
11. Науково-організаційна й комерційна підтримка досліджень у сучасному
матеріалознавстві: міжнародне співробітництво, розробка прогнозів,
інформаційне забезпечення робіт, практична реалізація результатів, інноваційна
політика та ін.
Робочі мови конференції: російська, англійська.
Умови участі:
Тези доповідей розміром до 1 сторінки оформляються відповідно до інструкції
й надсилаються за адреcою Оргкомітету в електронному вигляді.
Організаційний внесок: 180-200 євро.
Контактна інформація:
Інститут проблем матеріалознавства НАН України
вул. Кржижанівського, 3, м. Київ, Україна, 03142
ел. пошта: chern@ipms.kiev.ua
тел.: (44) 424-20-73; +380 50 358-94-75.
Ресурс: http://cstei.lviv.ua/ua/item/827
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ІІ Міжнародна конференція “Біоенергетика: вирощування
біоенергетичних культур, виробництво та використання
біопалива”
22-23 жовтня 2013 року в Інституті біоенергетичних культур і цукрових
буряків відбудеться ІІ Міжнародна конференція "Біоенергетика: вирощування
біоенергетичних культур, виробництво та використання біопалива". Місце
проведення: м. Київ, вул. Клінічна, 25 (актова зала).
Кількість учасників: 120, у тому числі з інших міст - 40, із зарубіжних країн 20.
Конференція буде проводитись за участю науковців і фахівців
Мінагрополітики і продовольства, Президії НААН, Вінницького національного
аграрного університету, наукових установ НААН, НУБіП, наукових установ
Росії, Білорусії та інших країн.
Ресурс: http://bioenergy.in.ua

