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Інформаційний бюлетень 
Донецької обласної ради молодих учених 

Випуск №6 від 26 жовтня 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 для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів  

за кращі наукові роботи  
Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття премій для 

молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи. Премії 
присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також 
за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий 
на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був 
найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Граничний термін подання роботи на 
конкурс – 15 грудня 2010 року. 

Повідомлення розміщено на сайті НАН України: 
http://www.nas.gov.ua/Chronicle/Documents/mu2010.pdf 
 

 
Конкурс спільних проектів фундаментальних досліджень за підтримки 
Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) та Німецького 

дослідницького товариства (DFG) 
 

Відповідно до Протоколу про наміри німецько-української академічної співпраці 
між Німецьким дослідницьким товариством (DFG) та Державним фондом 
фундаментальних досліджень (ДФФД) оголошено неперервний конкурс (Ф39) спільних 
проектів фундаментальних досліджень. Запити на конкурс приймаються впродовж року 
без обмеження термінів їх подання. Український та німецький керівники спільного 
проекту до подачі запиту узгоджують тематику досліджень, назву проекту, розподіл 
наукових завдань, що виконуватимуться кожною стороною, а також план-графік робіт.  
Детальна інформація - на сайті ДФФД: 
http://dffd.itdev.org.ua/Joomla/index.php/uk/2010-07-16-08-20-35/50--dfg-39 

 
ОГОЛОШЕННЯ  

 
У звя'зку зі змінами складу Бюро Донецької обласної ради молодих учених 

просимо надати пропозиції щодо включення нових членів від наукових установ та ВНЗ 
Донецької області до складу Бюро Донецької обласної ради молодих учених до 20 

mailto:don.obl.rmu@gmail.com
http://www.nas.gov.ua/Chronicle/Documents/mu2010.pdf
http://www.nas.gov.ua/Chronicle/Documents/mu2010.pdf
http://dffd.itdev.org.ua/Joomla/index.php/uk/2010-07-16-08-20-35/50--dfg-39-
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листопада 2010 року. Для цього кандидати у члени ДОРМУ мають заповнити анкету на 
сайті http://dormu.at.ua/index/dormu_application/0-49 

 
КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ 

Конференція молодих вчених  «Колоїдно-хімічні аспекти охорони довкілля та 
контроль якості води»  
м. Київ, 9 грудня 2010 р. 

Контактна інформація: sccwc.conf.2010@gmail.com, 044 424 21 04, 044 423 82 24 
Термін подачі матеріалів: 15 листопада 2010 р. 
 

 
XI международная научная конференция студентов и молодых ученых  

 "Управление развитием социально-экономических систем: глобализация,  
предпринимательство, устойчивый экономический рост"  

Донецкий  национальный университет  
Донецк, 8-10 декабря 2010  

 
Направления: 

• экономика предприятия;  
• управление персоналом и экономика труда;  
• государственно - правовые аспекты развития экономических систем;  
• маркетинг: теория и практика;  
• международные экономические отношения;  
• национальная экономика;  
• финансовая деятельность субъектов хозяйствования;  
• теория и практика управления экономическими системами;  
• инвестиционно - инновационные механизмы развития социально - экономических 

систем;  
• прикладная экономика и бизнес - администрирование. 
•  
для включения в программу конференции рассматриваются тезисы и заявки на 
участие, которые получены оргкомитетом до 05.11.2010. включительно.  
тезисы, заявки на участие и копию платежного поручения об оплате оргвзноса в 

електронном варианте направить по адресу: [mailto:smuef@rambler.ru|]  
организационный взнос за участие в конференции и публикация тезисов составляет 

180 грн. 
 

Combinatorics and Analysis in Spatial Probability 
Eindhoven, The Netherlands 

12-16 December 2010 
 
Random Spatial Processes, in particular Percolation, Interacting Particle Systems and Gibbs 
Measures, has become one of the most active subfields of modern Probability. Motivated by 
problems in Physics (phase transitions), Biology (epidemics) and, more recently, Computer 
Science (randomized algorithms, 'cooperative' phenomena in large communication networks), it 
has led to deep, fundamental mathematical research. Much of the rapid and successful 
development in this area is due to a remarkable combination of probabilistic, combinatorial and 
(complex) analytic techniques. 
Grants are available for students and early stage researchers to cover the conference fee and 
possibly part of the travel costs. Grants are distributed based on financial need and scientific 
merit. Grantees must attend the entire conference in order to benefit from the grant. 
 

http://dormu.at.ua/index/dormu_application/0-49
http://dormu.at.ua/index/dormu_application/0-49
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Deadline for application: 31 October 2010. 
Information: http://www.esf.org/activities/esf-
conferences/details/2010/confdetail348.html?conf=348&year=2010 
 

Formal and Analytic Solutions of Differential and Difference Equations 
Będlewo, Poland 

7 - 13 August 2011 
 
Topics of the Conference include 
• Ordinary differential equations in the complex domain  
Holomorphic vector fields, normal forms  
Summability of WKB solutions 
Gevrey solutions, summability of divergent series, Stokes phenomena 
Formal solutions of PDEs  
Small divisors phenomena  
Non-linear PDEs: semilinear heat, Burgers, KdV, Schroedinger, Navier-Stokes 
Summability of solutions of difference equations  
Analytic and Gevrey hypoellipticity and solvability 
Applications to integrable systems and mathematical physics 
 
Deadline for registration: May 30, 2011. 
The Organizing Committee already has secured some funds. If the Organiers are successful (it is 
not guaranteed yet), the local expenses for a number of young participants from East European 
countries will be waved partially or completely. 
Information: http://www.impan.pl/~fasde/ 
 

VIII Всероссийская научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов 
«Информационные технологии системный анализ и управление» 

Таганрог, Россия 
9-10 декабря 2010 г. 

 
Основные научные направления конференции 
1. Скантехнологии, распознавание образов и интеллектуальная обработка информации. 
2. Информационные технологии в образовании. 
3. Интеллектуальные САПР. 
4. Эволюционное моделирование. 
5. Проектирование проблемно-ориентированных и многопроцессорных вычислительных 
систем. 
6. Телекоммуникационные системы и распределенные вычисления. 
7. Нейропроцессорные сети. 
8. Математическое и программное обеспечение ЭВМ и автоматизированных систем. 
9. Теория систем автоматического управления. 
10. Проектирование АСУ предприятия. 
11. Internet- и Intranet-технологии. 
12. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. 
13. Экспертные системы и системы принятия решений. 
14. Медицинские информационно-диагностические системы.  
Последний день подачи заявки: 15 ноября 2010 г. 
Информация: http://www.konferencii.ru/info/id/42363 
 

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 
“Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці” 

http://www.esf.org/activities/esf-conferences/details/2010/confdetail348.html?conf=348&year=2010
http://www.esf.org/activities/esf-conferences/details/2010/confdetail348.html?conf=348&year=2010
http://www.impan.pl/%7Efasde/
http://www.konferencii.ru/info/id/42363
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Присвячена 90-річчю ЛНУ імені Тараса Шевченка  
21 – 28 лютого 2011 року  

м. Луганськ 
 
Робота конференції планується 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 науки. 

Реєстрація учасників – до 15 січня 2011 року. 
Інформація на сайті: http://icrmu.luguniv.edu.ua 

 
 

Міжнародна науково - практична конференція 
"Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки" 

3-5 червня 2011р. 
Судак 

(організатор: Запорізький національний університет) 
тематичні напрямки  

1. сучасні трансформації національних економічних моделей. Роль державного 
регулювання у розвитку підприємництва.  

2. Інвестиційний потенціал вітчизняної економіки  
3. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.  
4. інновації як механізм підвищення ефективності бізнесу  
5. прогалини підприємницького права України та механізми їх усунення. 

Інституціональне забезпечення бізнесу  
6. фінансовий механізм підприємницької діяльності. проблеми фінансового ринку 

України та шляхи їх подолання  
7. міжнародне економічне співробітництво України в контексті членства в СОТ  

надіслати до 26 травня 2011  
орг. внесок 200 грн (сплачують всі учасники: очні та заочні)  
+ 1450 грн (вкл. проживання, харчування, екскурсійне обслуговування)  
 

Міжвузька студентська науково - практична конференція 
"Проблеми та перспективи соціально - економічного розвитку України" 

20 квітня 2011 
м. Сімферополь 

Тематичні напрями:  
1. Політико - правові проблеми розвитку суспільства  
2. Українська та світова культура  
3. Фінансові аспекти розвитку підприємництва  
4. Вдосконалення обліку та аудиту  
5. Інформаційні технології в економіці  
6. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України  
7. Теоретичні та практичні аспекти менеджменті організації  
8. Маркетингові стратегії у підприємницькій діяльності  
9. Економіка сучасного підприємства: теорія та практика  
 
надіслати до 10 квітня 2011  
орг. внесок за участь 100 грн 

http://icrmu.luguniv.edu.ua/
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Детальніше: crimeabusiness@mail.ru, www.educrimea.com 
 
 

Міжнародна науково - практична конференція 
"Проблеми та перспективи становлення економіки знань" 

16 березня 2011 
Ялта 

тематичні напрямки:  
1. новітні закономірності розвитку  
2. глобальний вимір становлення економіки знань  
3. перспективи формування та реалізації постіндустріальних моделей розвитку 

надіслати 9 березня 2011  
вартість: - 200грн 
Детальніше: crimeabusiness@mail.ru, www.educrimea.com 
 
 

Міжнародна науково - практична конференція 
"Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку" 

24 грудня 2010 
Сімферополь 

Тематичні напрямки:  
1. Взаємодія держави і ринку: сучасні трансформації  
2. соціалізація у різних національних економічних моделях  
3. глобалізаційний вплив на розвиток національних економік  
4. інноваційні моделі розвитку  
5. українська національна модель: сучасний стан та перспективи розвитку  
6. становлення регіональних моделей розвитку (ЄС, інші регіони)  
7. перспективи формування глобальної моделі розвитку надіслати до 17 грудня 2010  

вартість: 200 грн - сплачують всі учасники: очні та заочні  
+750 грн - проживання 2 доби, харчування, екскурсійне обслуговування 
Детальніше: crimeabusiness@mail.ru, www.educrimea.com 
 

 
Міжнародна науково - практична конференція 

"Стратегії розвитку України у глобальному середовищі" 
17-19 листопада 2010 

Ялта 
тематичні напрямки:  

1. глобалізація детермінанти розвитку національних економік. Сучасні трансформації 
національних економічних моделей.  

2. стратегічні пріоритети соціально - економічного розвитку України. Становлення 
національної економічної моделі України.  

3. напрямки підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.  
4. соціальні та політичні трансформації українського суспільства  
5. гуманітарні аспекти розвитку в умовах формування інформаційного суспільства  
6. освіта та наука в умовах формування економіки, заснованої на знаннях  
7. глобалізаційно - інтеграційний ресурс розвитку України надіслати до 9 листопада 

2010  
вартість:  
200 грн - сплачують всі учасники: очні та заочні  
+ 900грн - вкл. проживання, харчування, екскурсійне обслуговування  
Детальніше: crimeabusiness@mail.ru, www.educrimea.com 

mailto:crimeabusiness@mail.ru
mailto:crimeabusiness@mail.ru
mailto:crimeabusiness@mail.ru
mailto:crimeabusiness@mail.ru
http://www.educrimea.com/
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Международная научная заочная конференция  
"Актуальные вопросы современной экономической науки"  

  г.Липецк (РФ),  20 февраля 2010  
Тематика конференции: 

• Экономическая теория  
• экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами  
• менеджмент, маркетинг, ценообразование  
• экономика труда, народонаселения и природопользования, демография  
• мировая и региональная экономика, землеустройство, рекреация и туризм  
• логистика, экономическая безопасность  
• стандартизация и управление качеством продукции, управление инновациями  
• финансы, денежное обращение и кредит  
• бухгалтерский учет, статистика, математические и инструментальные методы 

экономики.  
• документация и дополнительные сведения о Конференции доступны в сети 

Интернет на web - сайте http://econom.science-conf.ru  
 

Международная научно - практическая Интернет - конференция  
"Проблемы формирования новой экономики XXI века"  

25-26 декабря 2010  
Тематические направления: 

1. вызовы глобализации и изменение парадигмы экономического развития  
2. новые ориентации национальных стратегий экономического развития  
3. экономика предприятия и изменения приоритетов предпринимательства в XXI веке  
4. региональные аспекты развития и проблемы формирования сбалансированного 

экономического пространства  
5. инвестиционно - инновационные приоритеты новой постиндустриальной 

экономики  
6. экономика труда и приоритеты социальной политики  в новой экономике XXI века  
7. финансовые риски новой экономики и пути их минимизации. перспективы 

кредитной и налоговой политики  
8. проблемы учета, анализа и статической обработки экономической информации  
9. моделирование социально - экономических процессов. проблемы применения 

информационных технологий в теории и экономической практике  
10. экологические последствия экономических процессов. качество экономического 

роста и устойчивое экологосберегающее развитие  
11. перспективы образовательных новаций и научных исследований в формировании 

новой экономики знаний   
текст  доклада, заявку на участие, копию документа об оплате необходимо отправить 
по электронной почте не позже 22 декабря 2010  
Детальніше: http://www.donnu.edu.ua/ec/nauka/Konferen/Inform1.htm 
 

 
Міжвузька науково - практична студентська конференція  

"Математичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці"  
 м. Ірпінь, 23 грудня 2010  

 
Тематичні напрями конференції: 

• моделі та методи розрахунку ризику в економіці  

http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Feconom.science-conf.ru%2F
http://www.donnu.edu.ua/ec/nauka/Konferen/Inform1.htm
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• математичні методи і моделі у менеджменту  
• математичні методи і моделі в маркетингу  
• математичні моделі макроекономіки  
• мат. методи прийняття рішень в мікроекономіці  
• мат. моделі мікроекономіки  
• економіко - математичні моделі систематизації виробничих процесів  
• економіко - математичні методи оптимізації та розподілу ресурсів  
• економіко - математичні методи в обліку, аналізі та аудиті  
• моделювання податкових надходжень  
• методи та моделі прийняття рішень в оподаткуванні  
• використання статистичних методів в економіці  
• математичні методи в управлінні освітою  
• дослідження, моделювання та прогнозування соціально - економічного розвитку 

регіонів  
• управління портфелем цінних паперів у банківському бізнесі  
• моделі і методи оцінки ефективності прийняття інвестиційних рішень  
для оплати організаційних витрат на видання збірки доповідей необхідно внести 
організаційний внесок у розмірі 50 грн.  

Детальніше:  
http://www.asta.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=182 

 
 

Конференції з фізичних наук у 2011 році 
 

№ 
Название конференции 

и контактная информация 

Место и дата 
проведения 

Основные 
даты 

1 3rd European Topical Meeting on Nanophotonics and 
Metamaterials http://www.nanometa.org/ 

3 - 6 January 2011 
Seefeld, Tirol, Austria   

2 
6-я Всероссийская конференция �Необратимые 

процессы в природе и технике�  
http://www.konferencii.ru/info/id/32853 

26 - 28 января 2011г 

г. Москва, Россия 

15 октября 
2010г 

3 
 6-я ежегодная конференция "Физика плазмы в 
солнечной системе" http://solarwind.cosmos.ru 

7 - 11 февраля 2011г 
г.Москва, Россия 

15 декабря

2010г 

4 

XXXVIII Международная конференция по физике 
плазмы и управляемому термоядерному синтезу 

http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XXXVIII/Zven_XX
XVIII.html 

14 - 18 февраля 2011г 
г. Звенигород, Россия 

1 ноября 
2010г 

5 

X Конференция по физике высоких энергий, 
ядерной физике и ускорителям  

http://www.kipt.kharkov.ua/ihepnp_2011_first_info.ht
ml 

21 - 25 февраля 2011г 
г.Харьков, Украина 

10 января 
2011г 

6 4-я  Всероссийская  конференция  по 
наноматериалам www.imet.ac.ru 

1 - 4 марта 2011г 
Москва, Россия 

1 ноября 
2010г 

7 19-я Международная научно-техническая 15 - 16 марта 2011г 1 ноября 

http://www.asta.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=182
http://www.nanometa.org/
http://www.konferencii.ru/info/id/32853
http://www.konferencii.ru/info/id/32853
http://www.konferencii.ru/info/id/32853
http://solarwind.cosmos.ru/
http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XXXVIII/Zven_XXXVIII.html
http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XXXVIII/Zven_XXXVIII.html
http://www.kipt.kharkov.ua/ihepnp_2011_first_info.html
http://www.kipt.kharkov.ua/ihepnp_2011_first_info.html
http://www.imet.ac.ru/
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конференция �Современные телевидение и 
радиоэлектроника� 

http://www.konferencii.ru/info/id/30033 

г.Москва, Россия 2010г 

8 

III Всероссийская конференция  

"М ногомасштабное моделирование процессов и 
структур в нанотехнологиях" (ММПСН-

2011)            
http://popnano.ru/events/index.php?task=event&id=22

1 

23 - 25 марта 2011г 
г.Москва, Россия 

15 января 
2011г 

9 
GRAPHENE 2011 : Conference and Exhibition 

http://www.imaginenano.com/SCIENCE/Scienceconfer
ences_Graphene2011.php 

11 - 15 April 2011 
Bilbao, Spain 

January 
2011 

10 
7-я Всероссийская конференция 

�Фундаментальные и прикладные проблемы 
современной механики� http://www.ispms.ru/ru/109/

12 - 14 апреля 2011г 
г.Томск, Россия 

25 ноября 
2010 г 

11 International Conference on Applications of Optics and 
Photonics   http://www.spidof.pt/aop2011/index.htm 

3 - 7 May, 2011   
Braga, Portugal 

January 28, 
2011 

12 

Международная конференция �Инновационные 
методы решения современных проблем 
фундаментальной физики атмосферы и ее 

приложений� 
http://rus.ums.rshu.ru/content/International_conference 

4 - 5 мая 2011г. 
г.Санкт-Петербург, 

Россия 
  

13 

The European Conference on Lasers and Electro-
Optics and the XIIth European Quantum Electronics 

Conference (CLEO�/Europe-EQEC) 
http://www.cleoeurope.org/ 

22 - 26 May 2011 
Munich, Germany   

14 World of Photonics Congress 2011  
http://www.myeos.org/node/2466 

22 - 27 May, 2011 
Munich, Germany 

5 January 
2011 

15 Days on Diffraction - 2011  
http://eimi.imi.ras.ru/~dd/index.php 

30 May - 3 June, 2011 

St. Petersburg, Russia 
February 7, 

2011 

16 
International Conference on Materials for Advanced 

Technologies 
http://www.mrs.org.sg/icmat2011/index.htm 

26 June - 1 July, 2011 
Singapore 31 Dec 2010

17 
International Conference on the Science and 

Application of Nanotubes 
http://www.msm.cam.ac.uk/nt11/index.html 

11 - 15 July, 2011 
Cambridge March 2011 

18 International Conference on Optical Communication 
Systems  http://www.optics.icete.org/ 

18 - 21 July, 2011 
Seville, Spain   

19 19th International conference on composites or 
nanoengineering   http://www.icce-nano.org/ 

24-30 July, 2011 
Shanghai, China 23.10.2010

http://www.konferencii.ru/info/id/30033
http://popnano.ru/events/index.php?task=event&id=221
http://popnano.ru/events/index.php?task=event&id=221
http://www.imaginenano.com/SCIENCE/Scienceconferences_Graphene2011.php
http://www.imaginenano.com/SCIENCE/Scienceconferences_Graphene2011.php
http://www.imaginenano.com/SCIENCE/Scienceconferences_Graphene2011.php
http://www.ispms.ru/ru/109/
http://www.spidof.pt/aop2011/index.htm
http://www.spidof.pt/aop2011/index.htm
http://www.spidof.pt/aop2011/index.htm
http://rus.ums.rshu.ru/content/International_conference
http://www.cleoeurope.org/
http://www.myeos.org/node/2466
http://www.myeos.org/node/2466
http://eimi.imi.ras.ru/%7Edd/index.php
http://eimi.imi.ras.ru/%7Edd/index.php
http://www.mrs.org.sg/icmat2011/index.htm
http://www.mrs.org.sg/icmat2011/index.htm
http://www.mrs.org.sg/icmat2011/index.htm
http://www.msm.cam.ac.uk/nt11/index.html
http://www.optics.icete.org/
http://www.optics.icete.org/
http://www.optics.icete.org/
http://www.icce-nano.org/
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20 
The International Quantum Electronics Conference, 

The Conference on Lasers and Electro-Optics 
 http://www.iqec-cleopr2011.com/ 

29 August - 1 
September, 2011 
Sydney, Australia 

  

21 
Diamond 2011 , the 22nd annual meeting of the 

Diamond Conference series http://www.diamond-
conference.elsevier.com/ 

4 - 8 September 2011 
Bavaria, Germany   

22 

V Украинская научная конференция по физике 
полупроводников (УНКФП-5) 

http://www.web.isp.kiev.ua 

18 - 22 сентября 
2011г г.Ужгород, 

Украина 
25 мая 2011

23 Metamaterials Congress 2011  
http://congress2011.metamorphose-vi.org/ 

10 - 13 October, 2011 
Barcelona, Spain  

15 March 
2011 

24 
V Международная научная конференция 

"Актуальные проблемы физики твердого тела" 
http://www.physics.by/page.php?182 

18 - 21 октября 2011г 
г.Минск, Беларусь   

 
 

Конференції, інформація по яких надійшла до наукової частини  
Донецького національного університету 

(детальна інформація на сайті 
http://www.donnu.edu.ua//index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=2

09) 
та за e-mail: natali.cakoeva@yandex.ru – Какоєва Наталія  Валентинівна) 

 

Название конференции  Дата 
проведения 

Крайний 
срок 
подачи 
заявки 

IV Міжнародна науково-практична конференція 
"Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до 
викладання чужоземних мов у вищих навчальних 
закладах"  

28-30 
октября 
2010 г. 

28-30 
октября 
2010 г. 

X-я международная научно-техническая Интернет-
конференция «Лесной комплекс: состояние и перспективы 
развития  

1 ноября 
2010г. 

27 
октября 
2010г 

III Международная научно-практическая Интернет-
конференция «Гуманитарные науки в современном мире»  

1-8 ноября 
2010г. 

1 ноября 
2010г 

Другі всеукраїнські Яворницькі наукові читання  4-5 ноября 
2010г. - 

V міжнародна науково-практична конференція "Проблеми 
і перспективи працевлаштування випускників вищих 

9 ноября 
2010г. - 

http://www.iqec-cleopr2011.com/
http://www.diamond-conference.elsevier.com/
http://www.diamond-conference.elsevier.com/
http://www.diamond-conference.elsevier.com/
http://www.web.isp.kiev.ua/
http://congress2011.metamorphose-vi.org/
http://congress2011.metamorphose-vi.org/
http://www.physics.by/page.php?182
http://www.donnu.edu.ua//index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=209
http://www.donnu.edu.ua//index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=209
mailto:natali.cakoeva@yandex.ru
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навчальних закладів"  

ІV Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы инновационного развития 
государства».  

11-12 
ноября 
2010г. 

1 ноября 
2010г 

Міжнародна науково-практична конференція 
"Соціалазація і ресоціалізація особистості в умовах 
сучасного суспільства"  

12-14 
ноября 
2010г. 

1 ноября 
2010г 

VIІІ Міжнародна науково-практична 
конференція"Математичне та програмне забезпечення 
інтелектуальних систем"  

17-19 
ноября 
2010г. 

6 ноября 
2010г 

ІV Міжнародна науково-практична конференція 
"Стратегія розвитку України у глобальному середовищі"  

17-19 
ноября 
2010г. 

9 ноября 
2010г 

Науково-практичний семінар "Удосконалення 
функціональної діяльності державної служби як складової 
інституційного забезпечення структурних трансформацій 
в суспільстві"  

18-19 
ноября 
2010г. 

1 ноября 
2010г 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція "Місто, 
регіон, держава:економіко-правові проблеми 
господарювання"  

18-19 
ноября 
2010г. 

1 ноября 
2010г 

Засідання круглого столу "Філософсько-світоглядні 
аспекти становлення і розвитку духовної культури 
студентської та курсантської молоді"  

19 ноября 
2010г. 

5 ноября 
2010г 

Всеукраїнський Форум розвитку освітніх можливостей 
"S4E"  

20 ноября 
2010г. - 

XVI міжнародна науково-практична конференція 
"Інформаційні технології в економіці, менеджменті і 
бізнесі. Роблеми науки, практики, освіти"  

25-26 
ноября 
2010г. 

10 
ноября 
2010г 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
"Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та 
організаційно-правове забезпечення відтворювальних 
процесів на шляху до економіки знань"  

25-26 
ноября 
2010г. 

24 
ноября 
2010г 

Міжнародна науково-практична конференція "Облік як 
інформаційна система для економічної безпеки 
підприємств в конкурентному середовищі"  

25-26 
ноября 
2010г. 

1 ноября 
2010г 

V Міжнародна-науково-практична конференція 
"Реформування економіки України: стан і перспективи"  

25-26 
ноября 

1 ноября 
2010г 
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2010г. 

Міжнародна науково-практична конференція "Вища 
освіта України у контексті інтеграції до європейського 
освітнього простору"  

25-27 
ноября 
2010г. 

10 
ноября 

"Комп'ютерні науки та інженерія 2010"  
25-27 
ноября 
2010г. 

- 

Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-
правове забезпечення розвитку економіки України»  

26 ноября 
2010г. 

1 ноября 
2010г 

Міжнародна науково-практична конференція "Генезис 
публічного права: від становлення до сучасності"  

26-27 
ноября 
2010г. 

1 ноября 
2010г 

Семінар «Правові та практичні аспекти державних 
закупівель. Пратика розгляду судових справ з питань 
державних закупівель»  

Ноябрь 
2010г. 

1 ноября 
2010г 

 
 

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 

http://dormu.at.ua/

