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Інформаційний бюлетень
Донецької обласної ради молодих 

учених
Випуск № 7 від 25 лютого 2011 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.  
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 Президента України для молодих вчених

Секретаріат  Комітету з  Державних премій України  в  галузі  науки  і  техніки  проводить 
прийом робіт на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених 2011 
року до 1 березня 2011 року. Детальна інформація – на сайті:

http:/  /kdpu-nt.gov.ua/content/sekretar%D1%96-kom%D1%96tetu-z-derzhavnikh-prem%D1%96i-ukra%D1%97ni-  
v-galuz%D1%96-nauki-%D1%96-tekhn%D1%96ki-provodit-priiom-ro

Гранти Президента України для молодих учених

Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД) і Державне агентство України з 
питань  науки,  інновацій  та  інформації  оголошують  проведення  конкурсу  на  здобуття 
грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених. Запити 
подаються до 4 березня 2011 року включно.  Інформація – на сайті ДФФД:

http://dffd.itdev.org.ua/Joomla/index.php/uk/2010-07-16-08-20-35/245-conkurs44

Гранти Президента України для обдарованої молоді

Оголошено  конкурс на здобуття  грантів  Президента України для обдарованої молоді у 
2011  році.  Матеріали  на  отримання  гранта  подаються  до  1  березня  2011  року до 
Міністерства освіти і науки,  молоді та спорту України. Лист про оголошення конкурсу 
розміщено на сайті НАН України:

http://www.nas.gov.ua/nm/news/Pages/GPU2011.aspx
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Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим

Оголошено  конкурс  на  здобуття  премій  Верховної  Ради  України  найталановитішим 
молодим  ученим  в  галузі  фундаментальних  і  прикладних  досліджень  та  науково-
технічних  розробок  у  2011  році.  Для  участі  молодих  учених  НАН  України  у  цьому 
конкурсі  необхідно  подати  відповідні  документи  до  15  березня  2011  року.  
Джерело інформації – лист НАН України:

http://www.nas.gov.ua/nm/contests/awards/VR/Documents/110118_59-8_PrVRU2011.pdf

Програма наукових обмінів ім. Фулбрайта

Оголошено конкурс  Програми наукових обмінів  ім.  Фулбрайта для молодих науковців 
(Fulbright  Faculty  Development  Program)  на  2012-2013  навчальний  рік.  Документи 
приймаються до 31 березня 2011 року.  Інформація – на сайті Fulbright Ukraine:

http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=34&lang=1

Конкурс студентів і молодих учених "Фізичне моделювання та робототехнікa"

До  90-річчя  Донецького  національного  технічного  університету  оголошено  конкурс 
студентів  і  молодих  учених  "Фізичне  моделювання  та  робототехнікa".  Заявки 
приймаються до 1 квітня 2011 року.

Інформаційне повідомлення можна завантажити за адресою:

http://dorm  u.at.ua/documents/info2011.pdf  

Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Оголошено  конкурс  на  здобуття  іменних  стипендій  Верховної  Ради  України  для 
найталановитіших молодих учених на 2012 рік. Для участі молодих учених НАН України 
у цьому конкурсі необхідно подати документи до Комісії по роботі з науковою молоддю 
НАН України до 10 травня 2011 року. Інформація – на сайті НАН України:

http://www.nas.gov.ua/nm/  news/Pages/SVRU2011.aspx  

Міжнародний конкурс наукових робіт
молодих вчених та студентів на честь 110 річниці від дня народження 

Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця

Запрошуємо  студентів,  аспірантів  та  молодих  вчених прийняти  участь  у 
Міжнародному конкурсі на честь 110 річниці від дня народження Нобелівського лауреата 
з економіки Саймона Кузнеця.

На Конкурс подаються наукові  роботи підготовлені індивідуально студентами або 
колективно студентськими творчими групами (не більше 3 осіб); підготовлені самостійно 
(індивідуально) аспірантами та молодими вченими. На Конкурс не приймаються роботи, 
які  подавалися  на  інші  конкурсні  змагання,  були  удостоєні  премій  НАН  України, 
галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

Усі  роботи  надсилаються  електронною поштою на адресу  nobelforum@duep.edu в 
термін з 01.02.2011 до 01.03.2011 року.

Інформація – на сайті «Планета Альфреда Нобеля»:
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VI ежегодная олимпиада по программированию LabVIEW – 2011

 Условия участия
• К участию в олимпиаде приглашаются школьники и студенты всех ВУЗов и 

колледжей России, стран СНГ и Балтии
• Возможно командное участие (не более пяти человек), с назначением капитана 

команды, в обязанности которого входит взаимодействие с представителем 
Орг. комитета Олимпиады LabVIEW

• Участие в олимпиаде заочное: техническое задание, вопросы и решения 
принимаются по электронной почте competition.russia@ni.com

• Участники команды, получившие призовые места, помимо призов и 
поздравлений получат возможность:

o самореализации при решении практических задач в различных 
проектах компании
o получить рекомендации для дальнейшего карьерного роста

Сроки проведения олимпиады
• Этап 1. Прием заявок на участие: 18 февраля – 21 марта. Команды должны 

заполнить регистрационные формы на сайте или отправить их по адресу 
competition.russia@ni.com

• Этап 2. Выполнение задания олимпиады: 22 марта – 25 апреля. 22 марта всем 
зарегистрированным командам будут отправлены задания олимпиады и все 
сопутствующие справочные материалы. Решения следует отправлять до 25 
апреля 2011 года по электронной почте на адрес – competition.russia@ni.com

• Этап 3. Проверка присланных решений: 25 апреля – 10 мая. Все присланные 
решения будут проверены специалистами National Instruments, согласно 
требованиям олимпиадной задачи

Более подробную информацию можно получить на сайте: www.labview.ru/competition2011.

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ

І Всеукраїнський Форум студентів, аспірантів і молодих учених
“Україні ХХІ сторіччя – інтелект і творчість молоді”

Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2011 року

Форум організується за підтримки:
– Міністерства освіти і науки України;
– Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНУ;
– Національної академії наук України;
– Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
– Дніпропетровської обласної ради.
На Форумі планується обговорення кола наукових і практичних питань за такими 

напрямами та секціями:
• соціальні і гуманітарні науки;
• хімічні і біологічні науки;
• фізико-технічні та математичні науки.

Заявки на участь у Форумі та матеріали доповідей приймаються до 1.03.2011 р.
Інформаційне повідомлення можна завантажити за адресою:

http://dormu.at.ua/documents/forum_dnepr.doc
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II Международная конференция молодых ученых
«Физика низких температур»
Харьков, 6 – 10 июня 2011 года

Конференция  проводится  ФТИНТ  им.  Б.И.  Веркина  НАН  Украины  при  поддержке
Национальной  академии  наук  Украины,  профсоюзного  комитета  ФТИНТ  НАН
Украины  и  студенческих  организаций:  IRE-OSA  (Optical  Society  of
America),  IRE-SPIE  (Society  of  Photo-Optical  Instrumentation
Engineering), IEEE Magnetics Society Student Chapter и MTTs-Student Chapter.

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:
1.    Сверхпроводимость
2.    Электронные свойства твердых тел при низких температурах
3.    Низкотемпературный магнетизм, спинтроника
4.    Оптика и спектроскопия, фотоника. Оптические исследования при
низких температурах.
5.    Квантовые жидкости и квантовые кристаллы, криокристаллы
6.    Твердость и пластичность твердых тел при низких температурах
7.    Биофизика, низкотемпературная физика макромолекул
8.    Физика наноструктур и низкоразмерных систем
9.    Теоретическая физика (направления, связанные с физикой низких
температур)
10.    Современные аспекты математики и математические методы физики.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:

4 апреля – последний срок регистрации и подачи материалов в Оргкомитет.
до 30 апреля – уведомление о принятии доклада, рассылка приглашений на 
конференцию.

Дополнительную информацию Вы можете найти на веб-сайте конференции:
www: http://www.ilt.kharkov.ua/kmu2011/
e-mail: kmu2011@ilt.kharkov.ua

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Современные проблемы математики и её приложения

в естественных науках и информационных технологиях» 
Харьков, 17-22 апреля 2011 г.

Харьковский  национальный университет  им. В.Н. Каразина  проводит  Международную 
конференцию  “Современные  проблемы  математики  и  её  приложения  в  естественных 
науках и информационных технологиях”, посвященную 50-летию образования механико-
математического факультета Харьковского университета. 

Работа будет организована по следующим направлениям: 

1. Механика 
2. Теория функций и математический анализ. 
3. Геометрия и топология. 
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4. Математическое и компьютерное моделирование: теория и приложения. 
5. Дифференциальные уравнения и математическая физика. 
6. Алгебра, логика и основания информатики. 
7. Информационные технологии. 

Секция «Механика» будет проходить в рамках мини-симпозиума  «Тараповские чтения», 
посвященного  85-летию профессора И.Е.Тарапова – известного механика, выдающегося 
организатора науки и образования, ректора Харьковского университета (1975-1993 гг.) и 
заведующего кафедрой теоретической механики (1966-1999 гг.).

Прием тезисов докладов – до 28 февраля 2011 г.
Информация – на сайте: http://tarapov-conf.univer.kharkov.ua/index.php

Міжнародна науково-технічна конференція
“Системний аналіз та інформаційні технології”

Київ, 23-28 травня 2011 р.

Тематика конференції

1. Системний аналіз складних систем різної природи.
2. Інтелектуальні системи прийняття рішень.
3. Грід-технології в науці і освіті.
4. Прогресивні інформаційні технології.
5. Академічні програми: партнерство науки та бізнесу.

Подача тез доповідей – до 4 березня 2011 р.
Інформація – на сайті: http://sait.kpi.ua/

Конференції з хімії

Назва конференції Контактна інформация Місце та дата 
проведення

Термін 
подачі 

матеріалів
XIX Менделеевский съезд 

по общей и прикладной 
химии

http://www.mendeleev2011.vstu.ru 25-30.09.2011
Волгоград, Россия 01.03.2011

I Всероссийский симпозиум 
по поверхностно-активным 
веществам "От коллоидных 

систем к нанохимии"

Адрес оргкомитета: 420088 Казань, ул. 
Акад. Арбузова, 8 , ИОФХ им. 

А.Е.Арбузова, оргкомитет симпозиума. 
Тел.: 8 (843) 273 22 93. E-mail: 

surfactant2011@gmail.com

28.06 - 01.07.2011
Казань, Россия 15.03.2011

V Международный 
симпозиум "Химия 

алифатических 
диазосоединений: 

достижения и перспективы"

http://www.chem.spbu.ru/diazo
7-8.06.2011

Санкт-Петербург 25.04.2011

XIII Конфереція "Львівські 
хімічні читання" http://www.franko.lviv.ua/faculty/Chem/ukr

.htm
29.05 - 01.06.2011

Львів 31.03.2011

XII Всеукраїнська 
конференція студентів та 

аспірантів "Сучасні 
проблеми хімії"

http://conference.chem.univ.kiev.ua 18-20.05.2011
Київ 10.03.2011

Всероссийская молодежная 670000 Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, 12-14.05.2011 20.03.2011
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научно-практичская 
конференция 

"Экологобезопасные и 
ресурсосберегающие 

технологии и материалы"

Бурятский государственный 
университет, химический факультет. 

Тел.: (3012) 433171, (3012) 212691 
(временная разница Улан-Удэ - Москва 

+5час). 
E-mail: ekha@binm.bscnet.ru, 

egkha@mail.ru

Улан-Удэ, 
Республика 

Бурятия

Міжнародна конференція 
"Наукові основи оцінки 

мінерально сировинної бази 
України і світу"

: http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/conf 18-22.04.2011
Київ

"Биологически активные 
вещества" http://www.bas2011.science-center.net

23-28.05.2011
Новый Свет, АР 

Крым
01.04.2011

"Казантип-ЭКО-2011. 
Экология, энерго- и 

ресурсосбережение, охрана 
окружающей среды и 

здоровье человека, 
утилизация отходов"

http://www.energostal.kharkov.ua
6-10.06.2011
Щелкино, АР 

Крым
17.03.2011

"Актуальні проблеми хімії 
та фізики поверхні" http://www.isc.gov.ua

11-13.05.2011
Київ 25.03.2011

"Химия 2011. Физическая 
химия: теория, эксперимент, 

практика"
http://www.kolomna-kgpi.ru

26-27.05.2011
Місце 

проведення: 
Коломна, Россия

15.03.2011

XI Международная 
конференция "Проблемы 

сольватации и 
комплексообразования в 

растворах"

http://www.solvation.isc-ras.ru
10-14.10.2011

Иваново, Россия 01.05.2011

XIV Молодежная 
конференция по 

органической химии
http://www.uoc.ustu.ru 10-14.05.2011

Екатеринбург 01.03.2011

Міжнародна конференція 
"Прикладна фізико-
неорганічна хімія" http://www.aphhyn.org.ua

2-7.10.2011
Севастополь, АР 

Крим 15.04.2011

VII Міжнародна науково-
технічна конференція 
"Актуальні питання 

біологічної фізики і хімії"

http://www.bppc.nxt.ru
26-30.04.2011

Севастополь, АР 
Крим

01.03.2011

III Всеукраїнська 
конференція студентів та 

аспірантів "Хімічні 
Каразінські читання-2011"

http://www.chemistry.univer.kharkov.ua/ch
emread

18-21.04.2011
Харків 17.03.2011

Віртуальна сесія Міжнародного Нобелівського економічного форуму
«Світова економіка ХХІ століття: цикли і кризи»

18-20 травня 2011 року

Основна тема дискусії  на Другій  Віртуальній сесії  Міжнародного Нобелівського 
економічного форуму – “Інтелектуальний потенціал світового розвитку”, панелі:

- формування інтелектуального клімату світової економіки;
- генерація нових знань: криза науки чи перезавантаження?
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http://www.bas2011.science-center.net/
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http://dormu.at.ua/board/khimija/mizhnarodna_konferencija_quot_naukovi_osnovi_ocinki_mineralno_sirovinnoji_bazi_ukrajini_i_svitu_quot/5-1-0-40
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- сучасні  теорії  дослідження  світової  економіки:  синергетика,  еволюційний  та 
цивілізаційний підходи;

- кількісні аспекти економічного зростання країн світу;
- освіта як основа розвитку інноваційної економіки.

Регламент  проведення  Другої  віртуальної  сесії  Міжнародного  Нобелівського 
економічного форуму:

- реєстрація учасників Віртуальної сесії – з 10 січня по 1 березня 2011 р.
- розміщення на сайтах матеріалів – з 1 березня по 1 квітня 2011 р.;
- робота сесії на сайті www  .  duep  .  edu    – з 1 березня 2011 р.;
- проведення   відео конференції – 19 та 20 травня 2011 р. з 14.00 до 16.00 

за Київським часом;
- прийом відредагованих та доопрацьованих статей, які обговорювалися на 

сесії,  для  публікації  у  виданнях   Дніпропетровського  університету 
економіки та права – до 25 травня 2011 р.;

- публікація  матеріалів  Другої  Віртуальної  сесії  Міжнародного 
Нобелівського економічного форуму – до 1 липня 2011 р.

Робочі мови Віртуальної сесії – українська, російська, англійська.

Контакти:
Задоя Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, професор, перший проректор  
з науково-педагогічної роботи Дніпропетровського університету економіки та права  
імені Альфреда Нобеля, т. +38 0562 778 56 53, E-mail nobelforum@duep.  edu  

Дашевська  Ольга  Володимирівна,  кандидат  економічних  наук,  начальник  наукового  
відділу Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля, 
т. +38 056 791 12 65, E-mail science  @  duep  .  edu  

Бюро Донецької обласної ради молодих учених веде роботу з інформаційної 
підтримки  науково-технічних  та  інноваційних  проектів,  авторами  яких  є  молоді 
вчені.

Якщо Ви бажаєте розмістити інформацію про власну інноваційну розробку 
на  сайті  ДОРМУ  (http://dormu.at.ua/index/innovations/0  -45  ), то  пишіть  нам  на 
поштову скриньку don.obl.rmu@gmail.com  .  

Для  підписки  на  інформаційний  бюлетень  ДОРМУ,  достатньо 
зареєструватися на нашому сайті за адресою: http://dormu.at.ua  .  
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