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napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо до вашої уваги інформацію про можливість
публікації матеріалів у закордонних виданнях, участі в науково-практичних
конференціях, літній школі в Грузії і отримання стипендій для навчання у Словаччині і
Німеччині. Бажаємо успіхів і натхнення!
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Запрошення до публікації
Організатори та партнери: Орловський філіал РАНГіДС
Мета:

за

результатами

міжнародної

відеоконференції

«Інформаційний

розвиток Росії і України: стан, тенденції та перспективи взаємодії» до видання
готується збірка її матеріалів.
Цільова

аудиторія:

до

публікації

матеріалів

своїх

досліджень

за

запропонованою темою запрошуються представники Орловської філії РАНГіДС, а
також зарубіжних вузів-партнерів.
Умови участі: матеріали для публікації у збірку, оформлені відповідно до
вимог організаційного комітету відеоконференції, необхідно надіслати у відділ
організації та забезпечення міжнародних зв'язків Орловського філії РАНГіДС.
Останній термін подання: 8 березня 2013 року.
Додаткова інформація: організаційний комітет відеоконференції залишає за
собою право на відбір статей для включення у збірку за критеріями відповідності
заявленим вимогам, темі і напрямку роботи. Збірка матеріалів в електронному
форматі буде вислана кожному автору на адресу електронної пошти, вказаної в заявці
(безкоштовно). Видана збірка матеріалів за бажанням авторів буде направлена авторам
за вказаною в заявці поштовою адресою післяплатою. У заявці необхідно вказати «Паперовий примірник збірки необхідний. Зі способом доставки збірки погоджуюсь».
Контакти: відділ організації та забезпечення міжнародних зв'язків Орловського
філії РАНГіДС e-mail: akademmz@mail.ru .
Сайт: http://www.orags.org/
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XIX Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційний потенціал української науки - ХХI століття»
Організатори та партнери: Наукова асоціація «Південноукраїнське агентство
соціальних технологій» спільно із Запорізьким обласним громадським об'єднанням
«Південноукраїнський гуманітарний альянс».
Місце і дата проведення заходу: з 26 лютого по 3 березня 2013 року.
Пріоритетні галузі:
- Історія і право

- Сучасні інформаційні технології

- Філософія і культура

- Фізико-математичні науки

- Психологія і соціологія

- Технічні науки

- Філологічні науки

- Будівництво та архітектура

- Педагогічні науки

- Біологічні науки, екологія і хімія

- Економічні науки

- Сільське господарство

- Менеджмент і маркетинг

- Дендрологія та ландшафтний дизайн

Умови участі: Для участі у конференції до оргкомітету необхідно направити в
електронному вигляді на адресу nauka@zinet.info або на поштову адресу оргкомітету
наступні документи:
1. Заявку на участь у конференції згідно з Формою № 1 (в анкеті чітко вказати
поштову адресу, на яку б ви хотіли отримати збірник наукових праць та ПІБ
одержувача, а також е-мейл для зворотного зв'язку). Зі зразком заявки можна
ознайомитися за адресою http://nauka.zinet.info/nauka/konference/zaiavka.php.
2. Електронний варіант статті, оформлений згідно з зазначеними вимогами.
Назва файлу обов'язково повинна містити прізвище автора (першого із співавторів).
3. Відскановану копію квитанції про оплату (тільки банківським переказом або
оплатою через банківський термінал. Поштовим переказом оплату не проводити!).
Реквізити для оплати, а також поштову адресу оргкомітету конференції розміщені за
адресою http://nauka.zinet.info/nauka/konference/kvitance.php .
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Останній термін подання: 22 лютого 2013 г. включно.
Додаткова інформація: вартість публікації становить 20 грн. за кожну (повну чи
неповну) сторінку формату А4. Автор несе виключну відповідальність за точність та
достовірність інформації, що міститься в статті.
Представлені

на

конференції

матеріали

будуть

розміщені

на

сайті

http://nauka.zinet.info . Звіти про попередні конференції також містяться за даною
адресою. Збірник статей учасників конференції буде розісланий протягом місяця
після її закінчення.
Контакти:
Адреса оргкомітету:

Банківські реквізити для оплати

громадське об'єднання

Номер картки Приватбанку:

«Південноукраїнський гуманітарний 5211 5373 0314 6513МФО 313399
альянс»

(КБ Приватбанк м.Запоріжжя)

69057

ІПН 2904216332

м.Запоріжжя, ул.Клари Цеткін, 76

Одержувач: Марчук Володимир Володимирович

т.093-395-18-05

Призначення платежу: поповнення карти *

Сайт: http://nauka.zinet.info/ogoloshennya.php
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IV Міжнародна науково-практична конференція
«Конституційні засади цивільного судочинства: історія,
сучасний стан та шляхи вдосконалення»
Організатори
(СДЮА),

та

Юридичний

партнери:
інститут

Саратовська

правового

Державна

адміністрування

Юридична

Академія

(ЮІПА),

Науково-

Дослідний Центр ЮІПА, Науково-Студентське Товариство ЮІПА.
Місце і дата проведення заходу: 17-18 травня 2013 року в Юридичному
інституті правового адміністрування (СДЮА ЮІПА) за адресою: Росія, м. Саратов,
вул. Осипова 1.
Цільова аудиторія: студенти, бакалаври, магістранти, аспіранти, здобувачі
вітчизняних і закордонних вузів.
Пріоритетні галузі: секція «Конституційні та міжнародні засади в сучасному
цивільному процесі Росії»;
секція «Конституція РФ як основа стабільності захисту прав, свобод і законних
інтересів»;
секція «Конституційні засади цивільних прав, що підлягають судовому
захисту»;
секція «Історія розвитку основ цивільного судочинства: вітчизняний та
зарубіжний досвід».
Умови участі: заявка на участь в конференції та текст тез доповіді мають бути
відправлені електронною поштою на адресу: naukayuipa@yandex.ru .
Примітка: У полі «Тема» електронного листа необхідно вказати назву вузу.
Заявка та тези доповіді надсилаються окремими файлами.
Останній термін подання: 21 квітня 2013 року.
Додаткова інформація: учасник Конференції має право подачі тез та виступу з
доповіддю тільки по одній секції. Заявки та тези доповіді, представлені пізніше
зазначеного

терміну

або

з

порушенням

встановлених

вимог

повертатися

реєструватися не будуть. Участь у роботі Конференції буде відбуватися на основі

і
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конкурсного відбору тез доповідей. Основними критеріями відбору є оригінальність
поданих матеріалів, їх відповідність тематиці Конференції, самостійність. Оргкомітет
Конференції залишає за собою право не вказувати причини відмови в участі. У термін
до 7 травня 2013 Оргкомітет повідомить учасника, який успішно пройшов відбір, і
відправить офіційне Запрошення. До початку роботи конференції планується видання
збірника тез доповідей учасників.
Контакти: Директор ФГБОУ ВПО СДЮА ЮІПА, д.ю.н., професор Оксана
Володимирівна Ісаєнкова: р.т. – 8 (8452) 55 72 71;
Керівник НДЦ ФГБОУ ВПО СДЮА ЮІПА, к.ю.н., доцент Михайло Юрійович
Лебедєв: р.т. 8(8452) 55 73 72; с.т. 8 903 381 66 39;
Ткачова Наталя Миколаївна – к.ю.н., доцент, с.т. 8 905 382 62 24;
Мішин Олександр – Голова НСО СДЮА ЮІПА, с.т. 8 960 347 01 83;
Конарева Надія – Заст. голови НСО СДЮА ЮІПА із зовнішніх зв’язків,
с. т. 8 987 338 35 31; e-mail: poli-nadezhda@yandex.ru
Сайт: http://www.uipa-sgap.ru (розділ «Конференции»)
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Літня школа: Інститут Грузинської Цивілізації
Організатори та партнери: Кавказький університет (Caucasus University).
Місце і дата проведення заходу: 8 – 19 липня 2013, м. Тбілісі, Грузія.
Мета: отримання нових знань з історії, мови і цивілізації Грузії.
Цільова аудиторія: студенти
Пріоритетні галузі: грузинська мова, історія і культура Грузії.
Умови

участі:

заповнити

реєстраційну

форму

он-лайн

http://www.cu.edu.ge/en/international-partners/summer-school/2013-02-11-06-32-30 .
Останній термін подання: 30 травня 2013 року.
Додаткова інформація: вартість участі в літній школі для інституції-партнера
складає 900 €.
Контакти: Caucasus University
77 Kostava Str. Tbilisi 0175, Georgia
Tel.: +995 (32) 237 77 77, Ext: 140
Fax.: +995 (32) 231 32 26
Сайт: www.cu.edu.ge
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Національна стипендіальна програма Словацької Республіки
Організатори та партнери: Уряд Словацької Республіки, Міністерство освіти,
науки, досліджень і спорту Словацької Республіки.
Місце і дата проведення заходу: для студентів - 1 вересня 2013 року; 1 квітня
2014 року.
для аспірантів, викладачів, дослідників - 1 вересня 2013 року; 31 серпня 2014
року.
Мета: програма, дає можливість навчатися в університетах Словаччини.
Кандидати можуть вибрати факультет і спеціальність.
Цільова аудиторія: взяти участь в конкурсі можуть студенти старших курсів,
викладачі університетів, кандидати наук і всі бажаючі з досвідом проведення наукових
досліджень.
Умови участі: Для участі в конкурсі кандидатам необхідно заповнити онлайнзаявку на сайті організатора, вона буде доступна за шість тижнів до дедлайну. До неї
потрібно прикріпити наступні документи:
- резюме;
- детальну програму викладання або дослідження;
- копію диплома про останню отриману наукову ступень;
- список публікацій.
Іноземним студентам також потрібно написати мотиваційний лист, що
пояснює інтерес до обраної програми. У ньому слід вказати досвід роботи і перелік
вивчених дисциплін.
Останній термін подання: 20 квітня 2013 року
Додаткова інформація:
- курс для студентів триває до двох семестрів, стипендія складе €280 в місяць;
- які навчаються за програмою PhD можуть подати заявку на курс від одного до
12 місяців, стипендія складе €470 в місяць;
- тривалість курсу для університетських викладачів може тривати до 12 місяців,
в залежності від досвіду кандидатів, стипендія може досягати €1 000 в місяць.
Контакти: lukas.marcin@saia.sk
tel.: +421-2-5930 4713
SAIA, n. o.
Námestie slobody 23
812 20 Bratislava 1, Slovak Republic
tel.: +421-2-5930 4700, +421-2-5930 4711, fax: +421-2-5930 4701
Сайт:
http://www.scholarships.sk/en/news/call-for-applications-academic-year2013/2014
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Програма для європейських молодих керівних
працівників у галузі науки, економіки, культури та
управління
(Ein Programm für den europдischen Führungsnachwuchs in
Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur und Verwaltung)
Організатори та партнери: Studienkolleg zu Berlin
Місце і дата проведення заходу: Берлін, 11 місяців (вересень – липень).
Мета: ознайомитись з різноманітністю Європи, продовжити за кордоном
дослідження власних поставлених питань щодо Європи з усіх предметів без
географічних кордонів та університетських обмежень.
Цільова аудиторія: 30 обдарованих кандидатів з усієї Європи.
Пріоритетні галузі: наука, економіка, політика, управління.
Умови участі:
- Вища освіта (без наукового ступеню)
- Щонайменше повинен бути закінчений 2 курс навчання
- Вік до 28 років
- Відмінна успішність
- Зацікавленість європейськими питаннями
- Командний дух та готовність до інтенсивної роботи у проекті
- Активна громадська позиція
- Учасники повинні самостійно прикріплятись до одного з

університетів

Берліну або Бранденбургу

Для іноземних учасників:
- Громадянство ЄС, можливі винятки для громадян інших європейських країн
- Хороші знання німецької мови, а також однієї європейської мови
- Мотиваційний лист, 2 рекомендації викладачів
Останній термін подання: 1 квітня 2013 року.
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Додаткова інформація: Стипендіати повинні під час перебування у Берліні
прикріпитись до одного з університетів Берліну або Бранденбургу.
Під час канікул зимового семестру відбудуться дослідницькі подорожі
Європою.

Підтримка:
- Щомісячна стипендія - 800 євро
- Одноразова виплата для підтримки проектної роботи та подорожей – 400
євро
- Для іноземних кандидатів: одноразова допомога на мобільність – 1000 євро
Контакти:
Susanne Stephani
Programmleitung
Studienkolleg zu Berlin
c/o Studienstiftung des deutschen Volkes
JдgerstraЯe 22–23
10117 Berlin
Telefon +49 (0) 30.20370614
Telefax +49 (0) 30.20370433
info@studienkolleg-zu-berlin.de
Сайт: www.studienkolleg-zu-berlin.de
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До уваги зацікавлених осіб!
Щоб підписатися на електронну версію
Інформаційного вісника, надішліть повідомлення на нашу
електронну адресу та додайте коротку інформацію про себе
та свою організацію (прізвище, ім’я, назва організації, ваша
посада, електронна адреса, контактний телефон).

НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління при
Президентові України
Управління забезпечення міжнародних зв’язків
тел./факс (044) 481-21-76
E-mail: napa.international@ukr.net
вул. Пугачова, 12/2,
к. 207-208
м. Київ, 04050

Інформаційний вісник підготувала
Людмила Пустовойт

