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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про наукові
стипендіальні програми, проекти, в яких ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!

конференції,
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XXVI-та Всеукраїнська наукова конференція “Інноваційний
потенціал української науки - ХХI сторіччя”















У рамках конференції планується робота таких секцій:
Історія та право.
Філософія та культура.
Психологія та соціологія.
Філологічні науки.
Педагогічні науки.
Економічні науки.
Менеджмент і маркетинг.
Сучасні інформаційні технології.
Фізико-математичні науки.
Технічні науки.
Будівництво й архітектура.
Біологічні науки, екологія та хімія.
Сільске господарство.
Дендрологія та ландшафтний дизайн.

Ус і
м атер іа ли
к онф еренц ії
будут ь
розм іщен і
на
с айт і
“Na uka.z inet. inf o” для озн ай ом лен ня та обговоре ння , а т ак ож оп у бл ік ов а ні
у з бірни ку стате й , як ий отр има є к оже н а втор – уч ас ник конферен ції.
Організатор: наукова асоціація “Південноукраїнське агентство соціальних технологій”
та Запорізьке обласне громадське об'єднання “Південноукраїнський гуманітарний
альянс”.
Місце проведення: м. Запоріжжя, вул. Клари Цеткін, 76.
Дата проведення: з 7 по 11 квітня 2014 року.
Для участі у програмі необхідно в оргкомітет на адресу conference@pga.zp.ua
направити:

заяву на участь згідно з формою №1
(http://nauka.zinet.info/nauka/konference/zaiavka.php);

електронний варіант статті;

копію квитанції про сплату внеску
http://nauka.zinet.info/nauka/konference/kvitance.php).
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Вимоги до статей:

розмір статті від 3-х сторінок формату А4, в редакторі МS WORD в форматі .rtf;

шрифт Times New Roman 12 розміру, міжрядковий інтервал – 1,5 рядка;

поля сторінки: ліве – 3 см, праве, верхнє, нижнє - 2 см;

вирівнювання тексту – по ширині з абзацним відступом першої строки 0,5 см;

малюнки (ілюстрації) в форматі .gif чи .jpg шириною не більше 11 см (1300
пікселів) при роздільній здатності 300 пікселій\дюйм;

назва статті має містити прізвище автора та першого із співавторів;

мова статті – українська, англійська чи російська з обов’язковою анотацією до 400
знаків англійською чи російською мовою.
Вартість участі: 20 грн за кожну сторінку в форматі А4.
Останній термін подання матеріалів: 2 квітня 2014 року включно.
Більш детальна інформація про програму на веб-сторінці http://nauka.zinet.info
Контактна інформація за посиланням conference@pga.zp.ua
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Нау ков о-п ра ктичн ий се міна р “Професійн о- орієн тована
ін озе мна мова: від в ив чен ня до е фе ктив н ої кому ніка ції ”
Мета се мінару: п ошу к ш л яхі в вдоск он ал ення я кості пі дгот ов ки
сту дентів н ем ов ни х ву зі в у сф ері пр оф есійн о оріє нтован ої ін оз емн ої м ови .
Організатор : Ін ститу т у пр ав лін ськи х ка дрів А ка демії у пр ав лінн я при
През и денті Р ес пу бліки Бі л ору сь , ка ф едр а ін оз ем ни х м ов ф аку л ьт ету
інноваці йн ої
пі дгот овк и
Ін ститу ту
у правлі нсь ки х
ка дрів
Ака дем ії
у прав лінн я та
ка ф едр а ін оз емн и х мов факу льт ету
пі дгот ов ки
та
п ер епі дг отовк и Ін ститу ту держ ав ної с лу жби Ак адемії у пра влін ня.
Дата пр ове де ння : 20 тр авн я 20 14 року .
Місце пр ов е денн я: Р еспу блі ка Бі лору сь , м. М інс ьк , ву л . М оск ов ськ а, 17.
Терм ін п оданн я з аяв и та тез допов іді: до 28 квітн я 20 14 р оку .
Терм ін сп лат и ч лен ськ ог о в нес ку: до 2 тр авн я 20 14 року .
Ум ови уча сті в сем інар і:

відпра вити за яву н а у ча сть н а k iy ig u@pa c.b y;

тез и доп овіді р осі йсь к ою ч и а нглі йсь кою м овою;

об’єм т ез доп ові ді ма є ск ла дати до 3 ст орін ок А 4 в M S W ord , 14
шрифт ом , міжр ядкови й інт ерв а л – 1,5 ря дк а;

оп л атит и чл ен ськ ий в н ес ок . Су ма та р еквіз ити в казу ють ся в
за прош ен ні.
За додатк ов ою інф ормац ією звертат ись : В ол одьк о Світ ла на М и ха йлі вн а,
тел.: (+ 375 1 7) 229 -52-4 9, 229-51- 79.
Після пр ов едення с емін ару п ла н у єть ся в и да ння з бірник а з мат еріа л ами
кон ф ер енції .
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Міжна родна конференція “Нау ка я к ру шійн а а нтикризова
сил а”
Організатор: Громадська організація “Центр наукових публікацій”
Конференція покликана забезпечити широкий обмін науковими здобутками,
концептами та поглядами щодо актуальних питань розвитку науки. Результати творчих
доробків авторів знаходять відображення у збірках (кожна збірка формується під
відповідну тематику конференції), що публікуються щомісяця та розсилаються як
авторам статей, так і в основні наукові та університетські бібліотеки та установи.
Конференція проводитиметься за такими напрямами:
01. Фізико-математичні науки.
14. Медичні науки.
02. Хімічні науки.
15. Фармацевтичні науки.
03. Біологічні науки.
16. Ветеринарні науки.
04. Геологічні науки.
17. Мистецтвознавство.
05. Технічні науки.
18. Архітектура.
06. Сільськогосподарські науки.
19. Психологічні науки.
07. Історичні науки.
20. Військові науки.
08. Економічні науки.
21. Національна безпека.
09. Філософські науки.
22. Соціологічні науки.
10. Філологічні науки.
23. Політичні науки.
11. Географічні науки.
24. Фізичне виховання та спорт.
12. Юридичні науки.
25. Державне управління.
13. Педагогічні науки.
26. Культурологія.
27. Соціальні комунікації.
Вимоги до учасників:

відправити на електронну скриньку заходу (s-p@cnp.org.ua) тези доповіді;

надіслати електронною поштою копію документу про сплату внеску за участь;

заповнити заявку учасника.
Тези доповіді оформлюються відповідно до таких вимог:
шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5 рядка; відступи від
країв аркушу – 2 см; обсяг – до 6 сторінок.
Кожний учасник отримує сертифікат про участь в конференції. За додаткові сертифікати
співавторам необхідно додатково оплачувати 10 грн. за кожний.
Організаційний внесок за участь в конференції становить 100 грн.
Кінцевий термін подачі тез доповідей: 29 березня 2014 року.
За додатковою інформацією звертатись:
web: www.cnp.org.ua
@: s-p@cnp.org.ua
# тел.: +38 (095) 709 53 46
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Літня школа у Г ру зії
Літня ш кол а К авк азь ког о у нів ер сит ету
проп ону є
на вчан ня
за
прогр ам ою Еф ект ивн е діл ов е с пілку ван ня.
Під ча с в ивч ен ня пр ограми с лу хачі ді зна ють ся , як еф ектив н о та
кор ектн о с пілку в ати ся в діл овому с ер едови щі, отрим а ють н ав ичк и,
необхідні для пр ов еден ня н ара д, гру п ов их дис ку сій , інт ерв ' ю та в исту пів .
Окрім навч анн я , бу де на сич ен а ку льту рна пр ограма .
Організатор : Ін ститу т гру зин ськ ої ц иві ліз ації Ка вк азьк ог о у нів ер сит ету .
Місце пр ов е денн я: м . Т білі сі, Гру зія.
Дата пр ове де ння : 7- 18 ли пня 2014 року .
Вартість: 950 €
Кінце ви й терм ін п оданн я зая ви: 30 тра вня 2014 року .
Контактна інформація:
Маріам Сутідзе / Mariam Sutidze
Начальник управління міжнародних зв’язків
Кавказький університет
Грузія, 0186, м. Тбілісі, вул. Політковська, 10
Тел.: +995 (32) 230 07 59
Факс: +995 (32) 231 32 26
Веб-сайт: www.cu.edu.ge
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Семінар з написання мотиваційних листів та есе
Учасники семінару матимуть нагоду:

дізн ати ся , як пи сат и еф ект ивні ес е;

навч ити ся пи сат и у с піш ни й м оти ваці йни й ли ст;

отрим ати п ора ди щодо н а пи са ння т екстів анг лій ськ ою м о в ою.
Організатор: Джек Мортон, стипендіат програми імені Фулбрайта (Fulbright English
Teaching Assistant based in Luhansk), університет Джона Керола (Огайо, США).
Місце проведення: Київський консультативний центр “Education USA”, м. Київ, вул.
Еспланадна, 20, 6 поверх.
Дата проведення: 21 березня 2014 року, початок о 17.00.
Умови участі: безкоштовно, реєстрація не потрібна.
Додаткова інформація: +38 (044) 289-39-52, 289-39-53.
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Програма стипендій для міжнародних досліджень
в Турецькій Республіці
Науково-дослідна та технологічна рада Турецької Республіки (TÜBİTAK) надає
стипендії для іноземних висококваліфікованих докторантів та молодих кандидатів наук,
дослідників для проведення досліджень в Туреччині в галузі природничих, інженерних і
технічних, медичних, сільськогосподарських, соціальних та гуманітарних наук.
Програма спрямована на сприяння науково-технічному співробітництву Туреччини з
країнами дослідників. Перевага надаватиметься кандидатам, які продемонструють
потенціал для значного внеску у міжнародне співробітництво Туреччини в галузі
науково-технічного розвитку.
Стипендія покриває витрати на дорогу й медичне страхування.
Цільова аудиторія: міжнародні висококваліфіковані аспіранти та молоді дослідники
після закінчення докторантури.
Організатор: Науково-дослідна та технологічна рада Туреччини (TÜBİTAK).
Умови участі:

відсутність громадянства Турецької Республіки;

наявність запрошення від університетів або науково-дослідних інститутів у
Туреччині;

знання мови на достатньому рівні (англійської або турецької);

вік – 35 років або молодше.
Заявки
мають
бути
подані
в
електронному
вигляді
через
портал
http://www.tubitak.gov.tr. Усі документи необхідно завантажувати в електронному
вигляді.
Кінцева дата подання документів: 21 квітня / 31 жовтня 2014 року.
Додаткова інформація:
Веб-сторінка http://www.tubitak.gov.tr/en/content-scope-of-the-support,
тел. 0312 468 5300
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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).

Більше інформації про заходи міжнародного характеру Ви
зможете дізнатися на сайті Управління забезпечення
міжнародних звязків - http://naduinternational.jimdo.com

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 підготував
Максим Шульга

