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Інформаційний бюлетень 
Донецької обласної ради молодих учених 

Випуск №3 від 12 лютого 2010 року 
 
 

Шановні колеги! 
 
Пропонуємо Вашій увазі випуск інформаційного Бюлетеня Донецької обласної ради молодих учених 

(ДОРМУ). Метою цього видання є надання Вам інформації про сучасні освітні, молодіжні та наукові 
проекти, програми, конкурси, а також про семінари, конференції, тренінги, стажування, мовні курси тощо.  

Координацію розсилки здійснюють для Вас члени Бюро Донецької обласної ради молодих учених, 
тому якщо у Вас є інформація, якою Ви бажаєте поділитись із своїми колегами, просимо писати до нас. 
Ваші повідомлення, як завжди, чекаємо на е-пошті: don.obl.rmu@gmail.com. 

Пишіть, якщо у Вас є бажання долучитись до нашої Команди!  
 
Щиро Ваші, Бюро ДОРМУ. 
 

КОНКУРСИ, ГРАНТИ, СТИПЕНДІЇ 
 
Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові 

України 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333 щорічно 

присуджуються 60 Премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 
розбудові України. Для участі у конкурсі необхідно подати до 25 лютого 2010 року 
матеріали щодо кандидатів на зазначену Премію. Документи можна надати до управління 
у справах сім’ї та молоді Донецької облдержадміністрації у встановленому порядку. 
Контактна особа: Бідило Лідія Іванівна, провідний спеціаліст відділу сім’ї, молоді та 
гендерної рівності управління у справах сім’ї та молоді, тел. (062) 312-53-25. 

Детальна інформація про участь у конкурсі на здобуття зазначеної Премії в номінації 
„За наукові досягнення” міститься на веб-порталі НАН України за адресою: 

http://www.nas.gov.ua/nm/news/Pages/Premiya_KMU_2010.aspx 
 

Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених 
Державний фонд фундаментальних досліджень відповідно до Указу Президента 

України “Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених” від 9 квітня 2002 року 
№ 315/2002 та Положення про порядок надання грантів Президента України для 
підтримки наукових досліджень молодих учених, затвердженого Указом Президента 
України від 24 грудня 2002 року № 1210/2002, оголошує проведення у 2010 році конкурсу 
наукових проектів молодих учених на здобуття зазначених грантів. 

Запити подаються до Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) до 
1 березня 2010 року включно. 

Інформація на сайті ДФФД: http://www.dffd.gov.ua/index.php?nn=91 
 

Гранти Президента України для обдарованої молоді 
Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту проводить конкурс на здобуття 
грантів Президента України для обдарованої молоді. Термін подачі документів – до 
1 березня 2010 року.  
Докладніше: http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/category?cat_id=72293 
 

Стипендії MAPOW 

mailto:don.obl.rmu@gmail.com
http://www.nas.gov.ua/nm/news/Pages/Premiya_KMU_2010.aspx
http://www.nas.gov.ua/nm/news/Pages/Premiya_KMU_2010.aspx
http://www.nas.gov.ua/nm/news/Pages/Premiya_KMU_2010.aspx
http://www.dffd.gov.ua/index.php?nn=91
http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/category?cat_id=72293
http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/category?cat_id=72293
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Оголошується конкурс проектів MAPOW (Management-Ausbildungs-Project-Ost-
West) щодо участі в освітній програмі обміну у Швейцарії.  
Програма триває 10 місяців і передбачає: 

- навчання в одній із провідних бізнес-шкіл Швейцарії – Університеті 
Святого Галлена (вересень-січень); 

- проходження практики на підприємстві в межах Швейцарії (лютий-
червень). 

Основні критерії відбору: 
- вік до 35 років; 
- вільне володіння німецькою мовою (рівень знань перевіряють під час 

співбесіди у посольстві Швейцарії); 
- академічні досягнення (щонайменше диплом бакалавра; допускається 

виписка із залікової за 3,5 роки; перевага надається напрямкам: 
менеджмент, економіка, маркетинг, фінанси, бізнес); 

- активна громадська діяльність (участь у студентських організаціях, 
конференціях, конкурсах...); 

- бажане знання англійської (середній рівень). 
Необхідні документи: 

- заповнена аплікаційна форма; 
- резюме; 
- лист-мотивація; 
- копії атестату про середню освіту, дипломів з додатками; 
- листи-рекомендації від 2 викладачів; 
- додаткові сертифікати. 

Документи приймаються до 1 березня 2010 року.  
Джерело: http://www.mapow.ch 

http://labprice.ua/ukr/podii_cogo_misyacya/stipendiya_mapov_na_2010-2011nr.html 
 

 
КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ 

 
XIII Міжнародна наукова конференція 

ім. акад. М. Кравчука 
м. Київ, 13–15 травня 2010 року 

 
Працюватимуть секції: 
І. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. 
ІІ. Алгебра, геометрія. Математичний та чисельний аналіз. 
ІІІ. Теорія імовірностей та математична статистика. 
ІV. Історія та методика викладання математики. 
 
Мови конференції — українська, англійська, російська. 
Термін подачі тез: до 1 березня 2010 року. 
Інформація: http://dormu.at.ua/math/kravchuk.pdf 
 
 

Дванадцята  міжнародна науково-технічна конференція 
Системний аналіз та інформаційні технології 

Київ, 25–29 травня 2010 року 
 
Тематика конференції 

1. Системний аналіз складних систем різної природи. 

http://www.mapow.ch/
http://labprice.ua/ukr/podii_cogo_misyacya/stipendiya_mapov_na_2010-2011nr.html
http://dormu.at.ua/math/kravchuk.pdf
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2. Інтелектуальні системи прийняття рішень. 
3. Грід-технології в науці і освіті. 
4. Прогресивні інформаційні технології. 
5. Академічні програми у сфері системного аналізу та інформаційних технологій. 

Крайній термін прийому тез доповідей для участі у конференції – 2 березня 2010 року. 
Детальна інформація: http://sait.org.ua 
 

VI Международный симпозиум 
"Ряды Фурье и их приложения" 

пос. Дюрсо (Россия), 25 мая – 1 июня 2010 г 
 
Организаторы симпозиума: Московский физико-технический институт 
(государственный университет), Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, Южный федеральный 
университет. 
 
Программный комитет симпозиума: акад. РАН С.М. Никольский, чл.-корр. РАН Б.С. 
Кашин, проф. А.В. Абанин, проф. С.В. Бочкарев, проф. В.П. Кондаков, проф. С.В. 
Конягин, проф. И.Я. Новиков, проф. А.М. Седлецкий, проф. М.А. Скопина, проф. П.К. 
Суетин, проф. А.П. Хромов, проф. В.Г. Кротов (Беларусь), проф. А.М. Олевский 
(Израиль), проф. Н. Темиргалиев (Казахстан), проф. К.И. Осколков (США), проф. Э.А. 
Стороженко, проф. Р.М. Тригуб (Украина) 
Оргкомитет симпозиума: проф. Б.И. Голубов (председатель), проф. М.И. Дьяченко, д.ф.-
м.н. Карапетянц А.Н. (зам. председателя), проф. Ю.Ф. Коробейник, проф. Т.П. 
Лукашенко, проф. В.А. Скворцов, проф. С.А. Теляковский, доц. Л.В. Новикова (секретарь) 
 
В рамках симпозиума планируются секции: 
Секция 1. Ряды и преобразования Фурье. 
Секция 2. Ряды Фурье по ортогональным системам. 
Секция 3. Ортогональные многочлены и их приложения. 
Секция 4. Вейвлеты (всплески) и их приложения. 
Секция 5. Обобщения и приложения рядов Фурье. 
 
Для участия в конференции необходимо до 20 марта 2010 года зарегистрироваться на 
сайте конференции www.znanie.org.ru/conf.htm 
 
 

X Крымская международная математическая школа 
«Метод функций Ляпунова и его приложения» (MFL-2010) 

Крым, Алушта, 13-18 сентября 2010 г. 
 

Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского при участии 
Крымского научного центра НАН Украины, Института математики НАН Украины, 
Института математики НАН Беларуси и Института проблем управления РАН организует 
MFL-2010, продолжая серию Школ по методу функций Ляпунова.  

Приглашаем Вас принять участие в работе MFL-2010. Тематика Школы охватывает 
не только теорию устойчивости по Ляпунову и ее различные приложения в механике, 
теории управления, экономике и т.д., но и широкий спектр родственных проблем теории 
дифференциальных уравнений, динамических процессов и систем.  

Научный комитет: 

http://sait.org.ua/
http://www.znanie.org.ru/conf.htm
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О. В. Анашкин  (Симферополь, зам. председателя), А. С. Андреев (Ульяновск), 
С. Н. Васильев (Москва), И. В. Гайшун (Минск), Й. Диблик (Брно), 
А. М. Ковалев (Донецк), В. И. Коробов (Харьков), А. И. Маликов (Казань), 
А. А. Мартынюк (Киев), Н. А. Перестюк (Киев), А. М. Самойленко (Киев, 
председатель), В. Н. Тхай (Москва), М. М. Хапаев (Москва), Д. Я. Хусаинов (Киев). 
В программе Школы планируются 45-минутные пленарные лекции, 30-минутные 

приглашенные доклады и 15 минутные краткие сообщения в секциях. Рабочие языки 
Школы: украинский, русский и английский. Если Вы намерены принять участие в работе 
Школы, просим до 15 марта 2010 года прислать по электронной почте  
(alexander.lyapunov@yandex.ru) заявку по следующей форме:  

Заявка участника MFL-2010: 1. Ф.И.О. 2. Ученая степень. 3. Место работы (или 
учебы), должность. 4. Полный служебный адрес и телефон.5. E-mail 
(обязательно). 6. Почтовый адрес для переписки и телефон. 7. Предполагаемая 
тема выступления. 8. Количество сопровождающих лиц. 

В графе subject (тема сообщения) обязательно следует указать: MFL-2010.  
Адрес оргкомитета:  Анашкин О.В., ф-т математики и информатики, Таврический 
национальный университет им. В.И.Вернадского, пр-т Вернадского, д.4, 95007 
Симферополь, Украина. E-mail: alexander.lyapunov@yandex.ru  
 
 

ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКЕ 
г. Харьков, 21-24 сентября 2010 г. 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

- Аналитические и численные методы в нелинейной динамике  
- Резонансы, устойчивость и бифуркации в нелинейных системах  
- Нелинейные нормальные формы колебаний  
- Переходные процессы и локализация энергии в нелинейных системах 
- Хаотическая динамика  
- Нелинейная динамика распределенных систем, в частности, пластин и оболочек  
- Виброударные системы и другие негладкие системы  
- Нелинейная динамика структур и машин и другие проблемы нелинейной 

механики и инженерных приложений 
 
Предварительная регистрация – до 28 февраля 2010 г. 
Веб-сайт: http://kpispu.org.ua/ru/ND2010_conference 

 
IEEE International Conference on 

Computational Technologies in Electrical and Electronics Engineering 
“SIBIRCON 2010” 

Irkutsk, Lake Baikal, Russia, July 11-15, 2010 
 
Local organizers: 

- IEEE Russia Siberia Section 
- Institute of Computational Technologies SB RAS 
- Institute of Systems Dynamics and Control Theory SB RAS 
- Energy Systems Institute SB RAS 
- Siberian State University of Telecommunications and Information Sciences 
- Novosibirsk State Technical University 

 
 

mailto:alexander.lyapunov@yandex.ru
mailto:aleksander.lyapunov@yandex.ru
http://kpispu.org.ua/ru/ND2010_conference
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SIBIRCON topics: 
- Information theory 
- Cryptography and data security 
- Education and e-learning 
- Telecommunications 
- Wireless communications 
- Microwave theory and techniques 
- Development and control of energy systems 
- Power electronics 
- Energy conversion and renewable energy 
- Industry applications 

 
The conference working language – English. 
Deadline for paper submission is March 1, 2010. 
 
Web-page:  http://sibircon2010.sibsutis.ru 
 

XIII Міжнародна конференція по квантовій оптиці і квантовій інформації 
м. Київ, 28 травня – 1 червня 2010 року 

 

 
Організатори: 
- Національна академія наук України; 
- Національна академія наук Білорусії; 
- Інститут фізики НАН України; 
- Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України; 
- Інститут фізики ім. Б.І. Степанова НАН Білорусії; 
- Українське фізичне товариство; 
- Білоруське фізичне товариство. 
Основна ціль конференції - зібрати разом вчених і інженерів, зайнятих у різних галузях 
науки і техніки (оптика, атомна і молекулярна фізика, фізика твердого тіла, теорія 
інформації), пов'язаних із квантовою оптикою і квантовою інформацією. 
 
Робоча мова конференції: англійська. 
Останній день подачі заявки: 15 березня 2010 року. 
Сайт конференції: http://master.basnet.by 

 
 
 

 
IV Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених 

"Хімічні проблеми сьогодення” 
м. Донецьк, 16-18 березня 2010 року 

 
Організатори конференції: 

- Міністерство освіти і науки України 
- Донецький національний університет 
- Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка 

НАНУ 
На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем в таких секціях: 
• хімія неорганічних сполук; 
• аналітичні методи в хімії; 
• кінетика та каталіз; 
• моделювання в хімії; 

http://sibircon2010.sibsutis.ru/
http://master.basnet.by/
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• хімія органічних сполук; 
• хімічна технологія; 
• хімія ВМС та матеріали; 
• біохімія; 
• сучасна хімічна освіта. 
Під час роботи конференції планується розгляд найбільш актуальних проблем хімії 
сьогодення та культурно-розважальна програма. 
Заявку на участь у конференції можна заповнити до 15 лютого 2010 року на сайті: 
www.donnu.edu.ua/chempage/sci/conferences 
Додаткову інформацію можна отримати в оргкомітеті конференції за тел.: 8(098) 312-72-
69, 8(050) 759-53-23, e-mail: chemconf@dongu.donetsk.ua або на сайті хімічного факультету 
Донецького національного університету www.donnu.edu.ua/chempage/sci/conferences 
 
 

3 Міжнародна науково - практична конференція студентів та аспірантів 
«ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК 

ПЕРЕДУМОВА СТІЙКОГО СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ( З 
УРАХУВАННЯМ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ) »  

16-17 березня 2010 р ., м . Чернівці   
 

 кінцевий термін прийому документів - 12.02.2010р.    
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ :  
1. Теоретико - методологічні підходи забезпечення соціально - економічного розвитку 
регіонів .  
2. Гуманітарні та політико - правові проблеми побудови ефективних стратегій 
економічного розвитку .  
3. Соціально - політичні аспекти сучасності .  
4. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України .  
5. Інноваційно - інвестиційна діяльність та її вплив на розвиток економіки в умовах 
ринкових перетворень .  
6. Економіка сучасного підприємства : теорія та практика .  
7. Сучасні тенденції та структурні особливості фінансової системи України .  
8. Бухгалтерський облік , аналіз і контроль як фактори ефективного розвитку бізнесу .  
9. Удосконалення системи менеджменту як передумова функціонування малого та 
середнього бізнесу .  
10. Роль туризму та ринку послуг у реформуванні економіки України .  
11. Маркетингові стратегії у підприємницькій діяльності . 
 12. Економіко - математичне моделювання соціально - економічних систем .  
13. Роль інформаційних технологій у побудові ефективних стратегій соціально - 
економічного зростання .  
14. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища .  
15. Перспективи розвитку освіти в Україні . 
16. Особливості розвитку ринку продовольчих та непродовольчих товарів в Україні .  
17. Formation of Ukrainian Economics Development Strategy, as a Precondition of Stable 
Socio-Economic Growth.   
  
 Адреса оргкомітету : 58002, м . Чернівці , пл . Центральна , 7, Чернівецький торговельно 
- економічний інститут КНТЕУ . Наукова частина . Телефон : (0372) 52-21-22. E-mail: 
naukv@chtei-knteu.cv.ua; naukv_chtei@ukr.net 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

"Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону" 

http://www.donnu.edu.ua/chempage/sci/conferences
http://www.donnu.edu.ua/chempage/sci/conferences
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fchtei-knteu.cv.ua
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fukr.net
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 6-7 травня 2010 р.,  м. Суми. 
 

Кафедра економічної теорії Сумського державного університету (СумДУ) 
запрошує Вас взяти участь у роботі  Міжнародної науково-практичної конференції 
"Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону",  яка відбудеться   6-7 травня 
2010 р. у м. Суми. 
  Для публікації тез доповіді необхідно подати не пізніше 29 березня 2010 р. :  
- тези доповіді;  
- заявку;  
- копію квитанції про сплату оргвнеску  
 Основні питання, що будуть розглядатися на конференції: · 
  інвестиційно-інноваційні процеси в регіонах та країні; ·   
 інституційні резерви регіонального розвитку; ·   
 теоретичні та методологічні основи формування стратегії регіонального розвитку; ·   
 економічні аспекти транскордонного співробітництва регіонів; ·    
міжнародний та регіональний маркетинг; ·   
 інформаційні системи та технології в міжнародній та регіональній економіці; ·   
міжнародні та регіональні аспекти економіки природокористування та екологічної 
економіки; ·    
особливості менеджменту міжнародних організацій та корпорацій; ·   
 проблеми управління соціально-економічним розвитком регіону; ·   
 поведінка національних економік у міжнародних економічних відносинах.  
  
Контактні особи:    
З питань приїзду та поселення  
Костюченко Надія                        050 25 73 755   
 З питань оплати 
 Могильна Наталія            099 29 04 635   
 З питань публікації тез та статей  
Дудкін Олександр           095 35 08 468   
 Е- mail :                         687737@gmail.com    
Телефони кафедри:       (0542) 68 77 39,    68 77 37    
 
 

Заочная научная конференция "Актуальные вопросы современной экономической 
науки", 

РФ, г.Липецк, 20.02.2010г. 
  

информация на сайте: 
econom.science-conf.ru 

 
 

18 международная конференция "математика. экономика. образование" 
время проведения 25.05 - 01.06.2010г. 

место проведения - Ростов-на-Дону, РИНХ 
 

информация на сайте: 
www.znanie.org.ru 

www.mce.biophys.msu.ru 
 

VIII Міжнародна конференція студентів 
"Шевченківська весна: Економіка" 

http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fgmail.com
http://www.mce.biophys.msu.ru/
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22-26 березня 2010 року, м.Київ 
 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка проводить VIII Міжнародну 
конференцію студентів "Шевченківська весна: Економіка" 22-26 березня 2010 року.  
 
для участі у конференції до 22 лютого 2010 року необхідно надіслати тези. 
Організаційний внесок - 100 грн. 
Напрями роботи: 
1. Актуальні проблеми розвитку внутрішнього ринку України в умовах глобалізації. 
2. Шляхи відновлення стабільності банківської системи. 
3.Сучасні економіко-математичні методи в ринковій економіці. 
4.Розвиток підприємницької діяльності в Україні. 
Контактна інформація: NTSAEF@ukr.net 
Контактна особа: Терещенко Олександр 0935245290 

 
 

IV Всеукраинская научная конференция студентов 
"Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов 

хозяйствования", 
22 апреля 2010 г. 

Донецкий национальный технический университет 
 
Тематические направления: 
- Управление производственно-экономической деятельностью предприятия. 
- Инвестиционный менеджмент и инновации. 
- Финансовый и банковский менеджмент. 
- Маркетинговая политика предприятия. 
- Управление персоналом. 
-  Социально-экономические и экологические проблемы предприятия. 
- Проблемы управления угольными предприятиями. 
материалы- До 25 марта 2010года 
Организационный взнос - 100 грн. 
e-mail:www.fgtu.donntu.edu.ua/kupr/ 
 
 

II Международная студенческая научно-практическая конференция  
" Актуальные проблемы экономики и управления: теория и практика"  

16-17 апреля 2010 года 
Воронежский государственный университет 

 
Список секций уточняется в зависимости от поступивших докладов. 
Тезисы и заявки на участие в работе конференции направлять до 16 февраля 2010 года по 
адресу: http:// www.econ.vsu.ru/conf/ 
Дополнительная информация: http:// www.econ.vsu.ru/conf/ 
 
 

ХX Всеукраїнська  наукова конференцiя аспірантів і студентів 
«Охорона навколишнього  середовища  та  рацiональне  використання природних 

ресурсів» 
13-15 квiтня 2010 року  

Донецький національний технiчний університет 
 

http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fukr.net
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.fgtu.donntu.edu.ua%2Fkupr%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.econ.vsu.ru%2Fconf%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.econ.vsu.ru%2Fconf%2F
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13-15 квiтня 2010 року Донецький національний технiчний унiверситет разом з Донецьким 
національним унiверситетом за участю Державного управління охорони навколишнього 
природного середовища в Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій 
області проводять ХX Всеукраїнську  наукову конференцiю аспірантів і студентів «Охорона 
навколишнього  середовища  та  рацiональне  використання природних ресурсів». 

 
 Під час роботи конференцiї будуть працювати наступні секцiї: 
1.   Знешкодженння газових викидiв. 
2.   Рекуперацiя промислових вiдходiв. 
3.   Очистка стiчних вод. 
4.   Обладнання екологiчно чистих технологiй та захисту бiосфери. 
5.   Проблеми сталого розвитку суспільства. 
6.   Фiтооптимiзацiя техногенного середовища та охорона рослинного свiту. 
7.   Фауна, екологiя та охорона тваринного свiту. 
8.   Проблеми екологiчної безпеки. 
9.   Хімія довкілля. 
10. Раціональне використання природних ресурсів. 
      
Для формування  програми  та збiрки доповiдей конференції Вам необхідно до  10 березня 

2010 року направити матеріали доповіді згідно п. 6 нижчевказаних вимог до оформлення тексту 
доповідей. Разом із   матерiалами  доповіді для  компенсацiї  органiзацiйних витрат Вам необхiдно 
за кожну доповiдь перерахувати або 48 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ – 8 грн. 00 коп.) – за умови 
отримання тільки того тому збірки доповідей, в якому розміщена доповідь автора, або 96 грн. 00 
коп. (в т.ч. ПДВ – 16 грн. 00 коп.) – за умови отримання повного видання збірки доповідей за 
розрахунковими реквізитами:  Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний 
технічний університет», поточний рахунок 31252273211276 у Головному управлінні Державного 
казначейства України у Донецькій області, МФО 834016, код ЄДРПОУ 02070826, з позначкою «За 
участь у студентськiй конференцiї» (картка 701). 

Програма конференцiї буде надiслана тiльки навчальним закладам,  якi перерахували 
органiзацiйнi внески, у друкованому вигляді, а також розміщена до 01 квітня 2010 року на сайті: 
http://donntu.edu.ua. Кращі доповіді додатково можуть бути надруковані у збірці наукових праць 
ДонНТУ серії «Хімія і хімічна технологія» (зареєстрована ВАК України). 

 
Додаткова інформація на сайті: http://donntu.edu.ua 

 
 

Четвертая международная научно-практическая конференция 
«Экономико-правовые исследования в ХХI веке: практика применения 
Хозяйственного кодекса Украины и направления развития правового 
регулирования хозяйственных отношений (к 7-й годовщине принятия 

Хозяйственного кодекса Украины)» 
23 – 30 марта 2010 года 

 
            Приглашаем Вас принять участие в Четвертой международной научно-
практической конференции «Экономико-правовые исследования в ХХI веке: практика 
применения Хозяйственного кодекса Украины и направления развития правового 
регулирования хозяйственных отношений (к 7-й годовщине принятия Хозяйственного 
кодекса Украины)», которая будет проводится с 23 по 30 марта 2010 года. 
 
Объем доклада не должен превышать 15 страниц формата А4 (12 размер шрифта Times, 
полуторный интервал при стандартных полях в 20 мм). 
 
Языки: украинский, русский, английский. 
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Для участия в интернет-конференции Вам необходимо до 30 марта 2010 года заполнить 
электронную регистрационную форму – заявку на сайте Оргкомитета  (заявка будет 
активна до 24 часов 30 марта 2010 года), к которой прикрепить тезисы доклада и 
заверенную рецензию научного руководителя для лиц, не имеющих научной степени 
(отсканированную). 
В случае одобрения Оргкомитетом присланных материалов Вам необходимо произвести 
оплату оргвзноса и предоставить отсканированную копию квитанции об оплате 
оргкомитету по адресу: info@hozpravo.com.ua 
 
Участие в конференции платное. Стоимость 1 стр. указанного выше формата – 30 грн. (с 
НДС). Реквизиты для оплаты: в приглашении или на сайте в разделе «Конференции / 
Требования». 
 
Источник: сайт http://hozpravo.com.ua/conferences/  
 
 

VI Міжнародна науково-практична конференція 
„Наукова молодь: здобутки і перспективи” 

м. Луганськ, 16 – 17 березня 2010 року 
 

16 – 17 березня 2010 року у Луганському національному університеті імені Тараса 
Шевченка відбудеться  VI Міжнародна науково-практична конференція „Наукова 
молодь: здобутки і перспективи”. Організатор конференції – Рада молодих учених ЛНУ 
імені Тараса Шевченка – запрошує вас взяти участь у її роботі.  

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська 
Планується робота за такими напрямками: 

• соціально-гуманітарні науки (історія, культурологія, політологія; 
юридичні науки, економічні науки);  

• фізична культура, спорт, здоров’я людини, фізична реабілітація;  
• філологічні науки; 
• психолого-педагогічні науки; 
• природничо-географічні, математичні та технічні.  

За матеріалами конференції планується видання збірника тез. Вартість 1 тези 30 
грн. 

Додатково буде видано перший фаховий Вісник молодих учених у рамках 
Вісника Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Статті 
приймаються відповідно до вимог ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 за такими 
напрямками: історичні, педагогічні, філологічні науки. За необхідністю аспіранта, 
докторанта статті будуть подані до електронного фахового видання „Науковий портал 
Донбасу” (педагогічні, технічні науки).  

Економічні науки планується опублікувати у фаховому виданні „Економічний 
Вісник Донбасу”. За довідками звертатися до Теличко Наталії Александрівни, 
заступника голови Ради молодих учених з науково-організаційної роботи, тел. 050-942-07-
33. 

РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ до технічного оформлення статей у фаховому Віснику 
молодих учених у рамках Вісника Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка; редакційні вимоги до збірника тез конференції; вимоги до оформлення статті 
для електронного видання „Науковий портал Донбасу” розміщено на сайті Ради молодих 
учених ЛНУ імені Тараса Шевченка: rmu.luguniv.edu.ua у розділі „Редакційні вимоги до 
фахових видань”. Всі статті повинні бути перевірені коректором. 

Заявки на участь, матеріали (тези) конференції, а також статті у фаховий Вісник 
молодих учених просимо надсилати до 1 лютого 2010 року у вигляді прикріплених 
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файлів на e-mail: rmu_lnu@ukr.net або за вказаною адресою:  91011, м. Луганськ, 
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Оборонна, 2, Рада 
молодих учених, 3 корпус, каб. 7 – 07, секретар Ради молодих учених Гречаник Ірина 
Петрівна. 

У заявці необхідно вказати: 
1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю). 
2. Тема доповіді. 
3. Анотація. 
4. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, адреса, індекс. 
5. Контактні телефони. 
6. Стаття, теза або електронна стаття. 
7. Рецензія доктора або кандидата наук зі спеціальності. 
8. Необхідність бронювання місця у готелі. 
9. Публікування статті: в електронному виданні (якщо треба для захисту) або у 

Віснику молодих учених. Якщо не буде позначено, то стаття буде опублікована у 
фаховому Віснику молодих учених. 

Оргвнесок 70 грн. (або за курсом валют) обов’яковий для всіх учасників. 
Сплати за тези (30 грн.), оргвнесок (70 грн.) та публікації у ФАХОВОМУ Віснику 

молодих учених (1 сторінка 15 гривень) здійснювати електронним переказом за адресою: 
91053, м. Луганськ – 53, (до востребования) Драгнєву Юрію Володимировичу із 
вказанням: на видання збірника, на видання вісника, оргвнесок.  

Копію квитанції надсилати на e-mail: rmu_lnu@ukr.net. 
Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають 

вказаним вимогам. Конференція відбудеться за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 2, 
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. Відрядження 
та проживання за рахунок організації, що відряджає. 

Довідки за телефонами: 
Драгнєв Юрій Володимирович, голова Ради молодих учених, тел. 050-193-70-22. 
Теличко Наталія Александрівна, заступник голови Ради молодих учених з 

науково-організаційної роботи,  тел. 050-942-07-33. 
 
 

XІV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених 
м.Тернопіль,   Тернопільський   державний   медичний   університет імені І. Я. 

Горбачевського, конгрес - центр “Червона Калина” 
13-15 квітня 2010 року. 

 
Офіційні мови конгресу: українська, російська, англійська. 
 
Наукова програма 
конгресу включає такі секції: 
1. Акушерство та гінекологія. 
2. Біологія та мікробіологія. 
3. Експериментальна    медицина    (нормальна    та    патологічна фізіології, біохімія, 
біофізика). 
4. Інфекційні хвороби, дерматологія, туберкульоз. 
5. Клінічна імунологія та алергологія. 
6. Клінічне медсестринство. 
7. Морфологія в нормі та при патології. 
8. Неврологія, психіатрія, психологія. 
9. Онкологія. 
10. Офтальмологія, ЛОР, стоматологія. 
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11. Педіатрія. 
12. Проблема остеопорозу. 
13. Профілактична  медицина  та  організація  охорони  здоров’я, медична інформатика. 
14. Терапія. 
15. Фармакологія та фармація. 
16. Хірургія. 
17. Медицина катастроф. 
 
Матеріали надсилайте до 1 березня 2010 року 
 
За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном: 
8-067-4153551 - оргкомітет конгресу, з 1500 до 2100 (за київським 
часом). 
Е-таіІ: sss_tsmu_ua@yahoo.com 
веЬ-сайт: www.tdmu.edu.te.ua 
 
 

Научно-практическая конференция, посвященная 9-м чтениям им. В.В. Подвысоцкого 
Одесский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической патофизиологии им. В.В. Подвысоцкого 
27-28 мая 2010 года 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции, посвященной 9-м 
чтениям им. В.В. Подвысоцкого, которая состоится в помещении главного корпуса ОГМУ 27-28 
мая 2010 года, ул. Ольгиевская 4. 
Научные направления чтений: 
- История патофизиологии (к 110-летию ОГМУ) 
- Актуальные проблемы патофизиологии 
- Клиническая патофизиология 
ОДЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Кафедра общей и клинической патофизиологии им. В.В. Подвысоцкого 

Глубокоуважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции, посвященной 9-м 
чтениям им. В.В. Подвысоцкого, которая состоится в помещении главного корпуса ОГМУ 27-28 
мая 2010 года, ул. Ольгиевская 4. 
Научные направления чтений: 
- История патофизиологии (к 110-летию ОГМУ) 
- Актуальные проблемы патофизиологии 
- Клиническая патофизиология 
 
Оформление тезисов: текст на русском, украинском либо английском языках. В первом абзаце 
указывается название тезисов, во втором абзаце строчными буквами указываются инициалы и 
фамилия авторов, названия учреждения, город, страна. С третьего абзаца - текст тезисов. На 
дискете и конверте указать точный почтовый адрес для отправки корреспонденции. 
Тезисы докладов не более 1 страницы формата А4 (поля: верхние и нижние - 2 см, слева 3 см, 
справа - 1,5см! шрифт Типез №ш Котап 14 кегль! межстрочный интервал - 1,5см). К печатному 
носителю прилагается дискета «3,5» с электронным вариантом тезисов. Взнос на издательские и 
организационные расходы - 80 гривен. Форма оплаты почтовым или электронным переводом на 
имя В.П. Бабий. 
Тезисы и перевод присылать до 1 марта 2010 года по адресу: 
Бабий Валентине Павловне (ответственный секретарь) 
Кафедра общей и клинической патофизиологии ОГМУ 
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Валиховский переулок, 2     65082, г. Одесса 
Контактные телефоны: (8048) 728-54-12 (Гоженко Анатолий Иванович) 
(8048) 728-54-14 (Бабий Валентина Павловна) (8048) 728-54-13 (Котюжинская Светлана 
Георгиевна) 
Оргкомитет предоставляет возможность докладчикам использовать: 
- слайдоскоп (материалы на слайдах) 
- кодоскоп (материал на прозрачных пленках) 
- мультимедийный проектор (проектор на дискете и СО-диске) Продолжительность доклада 10 
минут 
Просим Вас до 1 мая 2010 года по контактному телефону сообщить в оргкомитет об участии в 
работе конференции, а также о необходимости размещения в гостинице (стоимость проживания 
от 180 гривен в сутки). 
 
 

Науковий симпозіум лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги, медицини 
катастроф 

«Актуальні питання медицини невідкладних станів» 
Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги 

20-21 травня 2010р. 
Симпозіум буде присвячено наступним питанням: 

• організаційні питання швидкої та невідкладної медичної допомоги і медицини катастроф; 
• діагностика та надання екстреної медичної допомоги при гострій хірургічній патології; 
• невідкладна допомога при травмах опорно-рухового апарату, черепно-мозковій та 

спінальній травмі, полі травмі; 
• рання діагностика та невідкладна допомога при судинних та запальних процесах головного 

мозку та його оболонок; 
• невідкладні стани в кардіології, ендокринології, педіатрії; 
• невідкладна допомога при гострих отруєннях. 

Контактні телефони: 
НМАПО імені П.Л. Шупика – Зозуля Іван Савович, тел. 044-456-80-50 
НМАПО імені П.Л. Шупика – Гош Раїса Іванівна, тел. 044-440-61-92 
КМКЛШМД – Білогривенко Сергій гориславович, тел. 044-518-10-32 
Адреси для листування: nmi@kmapo.edu.ua, iriska-2008@ukr.net 
 
 
Корисні посилання: 
сайт Студенческого научного общества Национального медицинского университета им. 
А.А. Богомольца, (много полезной информации о конференциях и событиях для Молодых 
учених) - http://www.snt-nmu.kiev.ua/  
 
 
Для підписки на інформаційний бюлетень ДОРМУ, достатньо зареєструватися на 
нашому сайті за адресою: http://dormu.at.ua 
 
Якщо Ви маєте інформацію, яку буде доцільно поширити через наш 
інформаційний бюлетень, просимо звертатись. Пишіть нам, якщо Ви маєте 
зауваження та пропозиції стосовно розсилки, ми врахуємо Ваші побажання.  
 
Випуск підготували: О.Л. Зуєв, О.В. Логачова 
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