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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо вам інформацію про наукові конференції,
стажування, стипендіальні програми, в яких ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"Міждисциплінарність як тенденція сучасної науки"
м. Донецьк, 14 червня 2014 року
Організатор: громадська організація Науково-інформаційний центр "Знання".
Дедлайн на подачу матеріалів - 14 червня 2014 року.
Участь: заочна.
Тематичні напрями:
http://nic-znanie.org.ua/images/docs/Informpismo_June_2014.pdf
Для того , щоб отримати збірник та сертифікат, Вам необхідно:
 відправити на електронну пошту заходу events@nic-znanie.org.ua тези
доповіді;
 надіслати електронною поштою копію документа про сплату внеску за
участь;
 заповнити заявку учасника.
https://docs.google.com/forms/d/15ag629oZ1GusUML6F8eWvN7EXsbpdE7MUVrz3Q0_60/viewform
Вимоги до статей та тез: http://nic-znanie.org.ua/write.
Організаційний внесок для учасників конференції з України становить 100 грн ( без
урахування комісії ). Не забудьте , що в цю вартість не входить оплата сертифіката
(сертифікатів) .
Організаційний внесок учасниками з України оплачується за наступними реквізитами:
Одержувач: Ігнатьєв Сергій Анатолійович
АТ "УкрСиббанк"
Номер рахунку: 2625 9008 441 507
ІПН: 3345010277
МФО: 351005
Призначення платежу: Поповнення рахунку Ігнатьєва Сергія Анатолійовича.
Офіційний сайт організатора: http://nic-znanie.org.ua/public
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V Міжнародна науково-практична конференція
"Ціннісний вимір політичної діяльності: західно-східний
вектор сучасної української політики"
Організатор: Міністерство освіти і науки України, Херсонський національний
технічний університет.
Дата проведення: 26-27 червня 2014 року.
Останній день подання матеріалів: 1 червня 2014 року.
Тематичні напрями:
1. Україна - Європа - Росія: політичні уподобання сучасного українського суспільства.
2.Політична криза та шляхи її подолання.
3.Політичні цінності у сучасному українському суспільстві.
4.Політики та політична діяльність: роль суб’єктивного фактору в прийнятті
політичних рішень.
5.Морально-етичні засади політичної діяльності.
6. Правове забезпечення політичної діяльності в сучасному українському суспільстві.
7. Реформування та модернізація політичної системи.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська.
Умови участі: необхідно надіслати на адресу оргкомітету електронною поштою
заявку для участі у конференції, тези доповіді та відскановану квитанцію про сплату
оргвнеску.
Організаційний внесок: 130 грн.
Оплата участі:
Оплата здійснюється у безготівковій формі за реквізитами:
Отримувач: ПриватБанк, Херсон
Код отримувача (ЄДРПОУ): 14360570
Банк отримувача (МФО): 305299
Розрахунковий рахунок : 29244825509100
Загальна сума: сто тридцять грн. (без ПДВ).
Призначення платежу: поповнення карткового рахунку № 4405885829697108
Владімирова Л.А., оргвнесок за участь в конференції.
Телефони

+380 50 494-98-62, +380 98 443-60-93

E-mail

politica2010@rambler.ru

Web-site

http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Naukovarobota/Konferenciyi/26-27-chervnya-2014-roku-VMizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya

Адреса оргкомітету

73008 м. Херсон, Бериславське шосе 24, Херсонський
національний технічний університет, кафедра філософії,
політології і права.
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Міжнародна науково-практична конференція
"Ефективне управління економікою:
процеси, явища, ризики"
Організатор: Міністерство
освіти
і
науки
України, Черкаський
технологічний університет.
Дата проведення: 13–14 червня 2014 року.
Останній день подання матеріалів: 11 червня 2014 року.
Тематичні напрями:
1. Економічна ефективність
підприємств.
2. Ефективний менеджмент.
3. Теорія ефективної економіки.
4. Ефективність фінансової сфери.
5. Ефективний маркетинг.
6. Ефективна регіональна економіка.
7. Природокористування в економіці.
8. Ефективне управління.
9. Економіка в контексті міжнародних
відносин.

державний

10. Ефективна соціальна політика.
11. Інвестування.
12. Інноваційна економіка.
13. Облік і аудит економічних операцій
14. Статистичне забезпечення
управління економікою.
15. Моделювання ефективної
економіки .
16. Економічна безпека.
17. Проектний менеджмент.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Умови участі:
 Заповнити заявку на участь у конференції, на яку можна перейти за посиланням:
on-line заявка.
 Сплатити організаційний внесок.
 Надіслати Оргкомітету на електронну адресу: conference@chdtu.ck.ua тези
доповіді, відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску.
Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника
конференції. Наприклад: Кулініч В.О._Квитанція; Кулініч В.О._Тези
Організаційний внесок: 120 грн.
Оплата участі:
Поповнити картковий рахунок члена Оргкомітету:
№ 5168 7572 0403 9129
Харченко Марина Олександрівна
Квитанцію обов'язково підписувати П.І.Б. учасника конференції.
Поповнення можливе тільки через термінали самообслуговування або у відділеннях
Приватбанку.
Оплата організаційного внеску у відділенні будь-якого банку в Україні:
Одержувач: ПАТ КБ Приватбанк
Код ОКПО банку: 14360570
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Код МФО банку: 305299
Рахунок одержувача: 29244825509100
Призначення платежу: поповнення карти
№ 5168 7572 0403 9129, Харченко Марина Олександрівна, ІПН 3272020348

Телефон

+380 95 457-77-86

E-mail
Web-site
Адреса оргкомітету

conference@chdtu.ck.ua
chdtu.edu.ua
Черкаський державний технологічний університет
Адреса: 18006, м. Черкаси, б. Шевченка, 460
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Магістерська програма в США
Організатор: Міжнародний інститут вивчення проблем миру імені Джоан Крок при
університеті Нотр Дам, штат Індіана, США.
Міжнародний інститут вивчення проблем миру імені Джоан Крок при університеті
Нотр Дам оголошує набір на магістерську програму в галузі державної політики,
політології, менеджменту, конфліктології та аналізу.
Тривалість програми - 2 роки.
Студенти також проходять 6-місячні стажування по всьому світу.
Організатор оплачує навчання, проживання та харчування.
Умови подання:
- Аплікаційна форма до Університету Нотр Дам та аплікаційна форма до
Інституту імені Джоан Крок.
- Мотиваційний лист (максимум 1 тис. слів)
- Резюме або cv.
- 3 рекомендаційні листи.
- Копії всіх дипломів та додатків до дипломів.
- Лист підтвердження володіння англійською мовою.
- Сертифікат про володіння англійською мовою.
- Результати тестів з англійської мови (TOEFL - 600 паперовий, 250
компютерний, 80 інтернет; IELTS 7,0).
- Результати екзамену GRE.
- Вступний внесок 75 у.о.
Подати заявку http://kroc.nd.edu/masters/apply-master-s-program
Останній день подання заявки: 15 грудня 2014 року.
Web-site

http://kroc.nd.edu/masters
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Програма молодих лідерів в Нью-Йорку
Організатор: Американський центр філантропії та громадянського суспільства
(The Center on Philanthropy and Civil Society).
Навчання пройде в The Graduate Center of The City University of New York, де
кожен кандидат буде працювати над індивідуальним проектом.
Тривалість програми: з 22 вересня по 12 грудня 2014 року.
Кінцевий термін подання заявок - 13 липня 2014 року.
Організатор оплачує навчання, проживання в Нью-Йорку і переліт.
Вимоги до кандидатів:
 Вища освіта.
 Відмінне володіння англійською мовою, підтверджене сертифікатом TOEFL.
 Досвід роботи в організаціях з релевантним для програми напрямами:
благодійність, робота з місцевими громадами і комунами та інші види
суспільної роботи, в тому числі в НКО, робота з грантами та грантовими
програмами.
З усіх питань можна писати на електронну скриньку: cpcs@gc.cuny.edu.
Заявка подається он-лайн.
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Стажування у Світовому банку (The World Bank)
Організатор: Світовий банк (The World Bank) розпочинає прийом заявок на
програму оплачуваних професійних стажувань у країнах, що розвиваються в
мережі World Bank.
Тривалість програми: 2 роки.
Протягом всього терміну виплачуватиметься зарплата.
Початок програми у вересні 2015 року.
Вимоги до кандидатів:
 Ступінь PhD або Master's.
 Досвід роботи в областях, пов'язаних з діяльністю приймаючої сторони:
економіки, фінансів, освіти, медицини, соціології, інженерної справи,
міського планування.
 Віком не старше 32 років.
 Плюсом буде знання російської, французької, іспанської, китайської,
португальської та арабських мов.
Оформлення заявки:
http://lnweb28.worldbank.org/hrs/careers.nsf/submitcv?openform&Emp=YPP&JobNu
m=&CVUNID=.
Потрібна реєстрація.
До заявки потрібно додати резюме, транскрипти, короткий опис дипломної
роботи або дисертації та есе.
Докладний опис процесу подання заявки знаходиться на сайті організатора.
Кінцевий термін подання заявок - 30 червня 2014 року.
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Науковий журнал "L'Association 1901 "SEPIKE"
запрошує науковців до співпраці
Кінцевий термін подачі матеріалів: 30 червня 2014 року.
Мови: англійська, німецька, французька.
Наукові дослідження публікуються в рубриках:
 з економічної тематики: "Актуальні питання макро- і мікроекономіки";
 з педагогічної тематики: "Актуальні питання в сучасній педагогіці".
Вартість публікації: 30 євро.
Детальніше: http://nic.vstu.by/wp-content/uploads/2014/05/inf-iun.pdf

"British Journal of Education and Science" (Британський
журнал науки і освіти) запрошує науковців до співпраці
Кінцевий термін подачі матеріалів: 30 червня 2014 року.
У журналі публікуються матеріали з гуманітарних, суспільних, технічних та
природничих наук.
Мови: англійська, німецька, російська, польська, турецька, українська.
Періодичність виходу: 1 номер на півроку.
Статті в номер 1 / 2014 приймаються до 30 червня 2014 року.
Частина тиражу видання відправляється в бібліотеки найбільших ВНЗ
Великобританії та світу.
Журнал призначений для студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів,
здобувачів, молодих фахівців, викладачів, наукових працівників.
Матеріали видання розміщуються в SCOPUS і РИНЦ.
Детальніше:
https://1a9be91f-a-111754dc-s-sites.googlegroups.com/a/bsmu.edu.ua/nauka/viberitkategoriu/rekomendovani-zurnali-dlapublikacij/britanskijzurnalnaukiiobrazovania/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%
B0%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%
D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?attachauth=ANoY7cqOP8Btka
eitThv7KfuDaXdQoM2yYqQPM1M_agGwjJta9NHMM_ShLVvK5perp30pEjwvc2DsV8K6FjL81w1ZqV5a_h_K2JNaRWnltpaxeOIkfKQqwaWKR3U9Xz0mwJ
NZT8rRexTfKs4M91TRO4ZaLERqV5qtLfh0Lf57hsgaLRblLYxgdzXgfrfBfJPHlRecI8sQDqThkMneCga50wc-7CbLp5xRAU3pIRmx2H9ZpCL884vQBk3P9vZdSdDQuMvpRKiTsKRY8mUtlgo7M68E4Qri0ONPfcEtafNhKw5D
ZRkTRVKrAKMhH2vpHZJvJxLcpkAS4qpVppkyF1cw7qiGS5iWWgtZqXw_nFMgyFqY2V
bB_VH2XZgMUT_gYZ1JQE2zkkNozi31Lo8ZH3gjFrnRyCK--rPEBMVPWOthAf_tWAgLRTN_KiJprwpm6ajkth9w9pAbKd5Jf03esNgFkpWVa_jA%3D%3D&attredirects=0
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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 підготувала
Анжела Левченко

