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Інформаційний листок

До уваги деканів факультетів, директорів інститутів
та керівників підрозділів університету!

Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 177 випуску

інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-

технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ”
У номері представлені матеріали:

1. Стипендії імені Пауля Целана для перекладачів (Австрія)
Кінцевий термін подачі заявок : 25 березня 2012 р.

Отримувачі стипендії проведуть від трьох до шести місяців у

Відні, забезпечуватимуться місцем проживання (спільно з

господарями), місцем роботи, звичайно ж, стипендією. Більше того,

стануть частиною щоденного життя Інституту наук про людину.

Критерії відбору :

Стипендії імені Пауля Целана сприяють перекладам із західних

на східні мови, чи між двома східноєвропейськими мовами, особлива

увага приділяється перекладам церковних текстів та сучасних

ключових робіт з гуманізму, соціальних наук і досліджень культури зі

східних на західні мови.

Особливий акцент буде робитись на перекладачів схожих робіт,

написаних східноєвропейськими авторами чи/або класиками-жінками.

Теми, пов’язані з напрямками дослідження IWM, заохочуються

особливо.
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Стипендії :

Стипендіатів запрошують до офісу в Інституті на три – шість

місяців в IWM (Інституті наук про людину)  у період з липня 2012 року

по червень 2013 року для продовження роботи над їхніми

перекладацькими проектами. Стипендіати братимуть участь у вченій

спілці та заходах IWM.

Заявка :

Заявка включає в себе (англійською чи німецькою):

 - форму заявки (завантажте, будь ласка, за посиланням)

 - резюме з біографією перекладів та інших споріднених публікацій;

 - ім’я автора та назву роботи, яку збираєтесь перекладати (з мови

оригіналу) та обґрунтування вибору, точна кількість сторінок роботи;

 - договір чи лист про намір публікування від видавця;

 - підтвердження, що перекладач/видавець має право на переклад та

публікацію роботи (чи має повноваження для цього);

 - заплановану дату публікації;

 - інформацію про плани щодо видань.

Свої заявки надсилайте, будь ласка, за адресою:

Institut für die Wissenschaften vom Menschen

Fellowship Coordinator

Spittelauer Lände 3

1090 Wien

Austria

Примірники заявок попередньо приймаються за e-mail - адресою

fellowships@iwm.at з поміткою в темі листа Paul Celan Fellowships.

Будь ласка, надсилайте заявки як pdf –файли.

Додаткова інформація:

http://eu.prostir.ua/grants/251836.html

2. Стипендії для випускників вузів з країн Європейської політики
сусідства

mailto:fellowships@iwm.at
http://eu.prostir.ua/grants/251836.html


3

Кінцевий термін подачі заявок : 15 березня 2012 р.

Директорат Єврокомісії з питань освіти та культури пропонує

випускникам університетів із країн Європейської політики сусідства

отримати стипендії для післядипломної освіти у Коледжі Європи (в м.

Брюгге чи Натолінський коледж (м. Варшава) протягом 2012-2013

навчального року.

Стипендія покриває витрати на навчання, проживання,

харчування та дорожні витрати.

Процедура відбору:

1. Кандидати повинні зайти на веб-сторінку коледжу www.coleurope.eu

та ознайомитися з вимогами до вступу та володіння мовами в розділах

'Postgraduate Programmes' і 'Admission'.

2. Кандидат повинен зареєструватись на заповнити заявку в он-лайн

формі (Admission/apply online).

3. Кандидат повинен роздрукувати заявку та надіслати її поштою до

приймальної комісії університету (адреса : Dijver 11, BE-8000 Brugge)

разом з необхідними документами (див. explanatory note).

4.  Після завершення терміну прийому всі заявки будуть передані на

розгляд до відділу освіти Коледжу Європи, і буде проведено

попередній відбір. Кандидати, попередньо відібрані, будуть запрошені

до участі в (телефонній) співбесіді з професорами / заступниками

професорів відділу (відділів), на навчання у яких подавали заявки.

Остаточне рішення відносно прийому та стипендій буде прийнято

після співбесід з усіма кандидатами з країн Європейської політики

сусідства. З кандидатами спілкуватимуться через електронну пошту.

Додаткова інформація :

http://www.coleurope.eu/

http://eu.prostir.ua/grants/251882.html

3. Конкурс James Dyson Award (премія Джеймса Дайсона)
Крайній термін подачі документів:  2 серпня 2012р.

http://www.coleurope.eu/
http://www.coleurope.eu/template.asp?pagename=admisapform
http://www.coleurope.eu/template.asp?pagename=admisapexplan
http://www.coleurope.eu/
http://eu.prostir.ua/grants/251882.html
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Конкурс James Dyson Award - це міжнародний конкурс серед

студентів, що навчаються в сфері проектування та інжинірингу, який

проводиться в 18 країнах. Організатором конкурсу виступає

благодійний фонд Джеймса Дайсона, завдання якого - підтримувати

молодих талановитих інженерів-проектувальників, заохочуючи їх

творчий потенціал і винахідливість.

У конкурсі James Dyson Award можуть брати участь студенти (або

випускники, що закінчили ВУЗ не більше чотирьох років тому)

університетів, які отримують освіту в галузі інжинірингу, дизайну

продукції або промислового дизайну.

ЗАВДАННЯ: Створити розробку, для вирішення будь-якої проблеми.

ОСНОВНІ ДАТИ :

· Відкриття реєстрації: Четвер, 2-е лютого 2012

· Закриття реєстрації: Четвер, 2-е серпня 2012

Оголошення національних переможців та фіналістів: четвер,

тридцятого серпня 2012

Оголошення списку претендентів, вибраних інженерами Dyson:

четвер, двадцятого вересня 2012

Оголошення міжнародних фіналістів: четвер, вісімнадцятого жовтня

2012

Оголошення переможця: вівторок, 8 листопада 2012

Детальна інформація на сайті Премії Джеймса Дайсона:

http://www.jamesdysonaward.org

4. Гранти в рамках міжнародної програми стипендій Ньютона 2012

Крайній термін подачі документів: 16 квітня 2012р.

Міжнародна програма стипендій The Newton International

Fellowships заснована Британської академією та Лондонським

королівським товариством для відбору найбільш перспективних

молодих дослідників з будь-якої країни світу та надання їм можливості

http://www.jamesdysonaward.org/
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участі в постдокторських дослідженнях в британських інститутах

протягом двох років.

До участі в програмі стипендій запрошуються молоді вчені зі

ступенем (PhD), що спеціалізуються в природничих, гуманітарних,

соціальних дисциплінах.

У 2012 році заявки на участь в програмі приймаються з 31 січня

по 16 квітня 2012 року. Результати відбору будуть відомі в жовтні 2012

року. Планується виділення близько 40 стипендій.

Контактна інформація :

 Newton International Fellowships

 6-9 Carlton House Terrace

 London SW1Y 5AG

 Tel +44 (0) 20 7451 2559

 Fax +44 (0) 20 7930 2170

Email info@newtonfellowships.org

Додаткова інформація :

http://www.newtonfellowships.org

5. Конкурс наукових проектів для студентів "Інтелектуалізація"

від Intel

Крайній термін подачі заявок : 31 березня 2012р.
Область наук:

· Екологія

· Фізико-математичні

· хімічні

· біологічні

· Геолого-мінералогічні

· психологічні

· Науки про Землю

· Комп'ютерні

mailto:info@newtonfellowships.org
http://www.newtonfellowships.org/
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Тип гранту:

· Competition For students

Оголошення результатів: 20 квітня 2012 р.

Національний конкурс практичних наукових проектів.

Вікові категорії :

- учні старших класів;

- студенти та молоді спеціалісти віком 18-25 років.

Умови участі для студентів та молодих спеціалістів :

Учасниками можуть стати особи віком від 18 до 25 років.

Напрямки проектів :

- інфраструктура майбутнього (державна інфраструктура, транспорт,

логістика, архiтектура, міська інфраструктура, інженерні рішення);

- суспільство майбутнього (психологiя, соцiологiя);

- науки про Землю (eкологія, географiя, геологiя, бiологiя);

- охорона здоров’я (медицина);

- cучасне мистецтво (візуальне, аудіо, експериментальний напрямок);

- соцiальнi сервiси і медiа майбутнього (бiзнес-технології, цифровi

рішення, які вирішують конкретні проблеми суспільства,

iнформатизацiя cуспільства, новi/цифровi медiа);

- освіта (проекти, спрямовані на модернiзацiю, комп'ютеризацiю i

покращення освіти, дистанцiйна освіта тощо);

- фiзико-математичні науки (фiзика, кiбернетика, механiка,

математика);

- хiмiя.

Вимоги до конкурсних робіт:

1. На конкурс можна подати лише індивідуальний проект.

2. Проект має ґрунтуватися на дослідженнях 2010-2011 років.

3. До участі допускаються лише ті проекти, які базуються на власних

дослідженнях, експериментах та розрахунках конкурсантів.
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4. Плагіат або погана поведінка щодо інших учасників проекту суворо

забороняється. Конкурсанти, які будуть помічені у використанні таких

методів, до участі допущені не будуть.

Порядок дій:

1. Учасники завантажують на сайт конкурсу презентацію свого проекту,

яка повинна містити детальний опис дослідження:

- проблему, яку вирішує робота;

- матеріали та методи дослідження, процедури проведення

дослідження;

- дані та їх аналіз (у вигляді таблиць, діаграм, графіків тощо);

- висновки та можливі варіанти практичного застосування проекту.

2. На підставі цих презентацій журі проводить відбір кращих робіт.

Критерії відбору:

- обґрунтованість або інженерна думка;

- можливість практичного застосування;

- актуальність проекту;

- чіткість викладення матеріалу, оформлення;

- методологічні підходи, наукові навички;

- творчий підхід.

Увага! Якщо у бажаючого прийняти участь відсутній власний проект,

він може зареєструватися як Помічник Інтелектуалізації на сайті, й

допомагати учасникам власними порадами та ідеями, вболівати за

тих, хто вартий уваги і отримати цінні призи за свою активність!

Рекомендації щодо того, як правильно побудувати проект та що

саме потрібно знати про структуру дослідження, можна знайти на

сайті.

Додаткова інформація :

http://nenc.gov.ua/443.html

http://www.osvita.org.ua/events/1298.htm...

http://nenc.gov.ua/443.html
http://www.osvita.org.ua/events/1298.htm
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6. Гранты для участия в конференциях SCOPES 2012 (Швейцарія)

Крайній термін подачі заявок : 31 грудня 2012р.
Область наук:

· Загальнонаукові

Тип гранту:

· For participation in conferences

Спеціальні умови: Термін перебування в рамках конференції -

максимум 7 днів.

Програма наукової співпраці між Східною Європою та

Швейцарією (SCOPES) реалізується Швейцарським Національним

Науковим Фондом (SNSF) спільно зі Швейцарським Агентством з

розвитку та співробітництва (SDC).

Конференц-гранти дозволяють дослідникам з країн Східної

Європи,  в тому числі з України,  брати участь у міжнародних наукових

конференціях, що проводяться в Швейцарії, забезпечуючи

фінансування транспортних витрат і проживання учасників з країн-

партнерів Східної Європи.

Програма SCOPES 2012 діє до 31 грудня 2012 року, заявки на

отримання гранту слід подавати як мінімум за три місяці до початку

конференції.

Перевага в рамках програми буде віддаватися молодим вченим

(молодше 45 років) і активним учасникам конференцій.

Додаткова інформація :

http://www.snf.ch/E/international/europe

7. Посольство Франції в Україні оголошує конкурс стипендій для
молодих дослідників

Крайній термін подачі документів : 15 березня 2012р.
Область наук:

· Общенаучные

http://www.snf.ch/E/international/europe
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Тип гранта:

· For scientific researches Scholarships

Посольство Франції в Україні оголошує конкурс стипендій для

молодих (віком до 35 років) дослідників для виконання дисертаційної

роботи за умови спільного українського і французького наукового

керівництва або ж у рамках існуючого чи щойно започаткованого

співробітництва між українським та французьким освітнім чи науковим

закладом.

Стипендії передбачають трикратне стажування у наукових або

освітніх закладах Франції протягом 4-6 місяців впродовж 3 років

аспірантури/написання дисертації.

Лауреати конкурсу матимуть статус Стипендіату уряду Франції та

переваги, які надає цей статус (звільнення від сплати за навчання,

соціальне страхування, відшкодування квитків Париж/місце

стажування, пріоритетний доступ до соціального житла, купівля книг...).

Оголошення результатів конкурсу на підставі розгляду запиту та

співбесіди - в середині травня 2012 року.

Детальну інформацію щодо переліку та змісту представлених

документів можна знайти на сайті: http://ambafrance-ua.org/Stipendiial-

nii-programi#Attrib, http://www.labprice.ua/ostanni_novini/po...

8. СТИПЕНДІЇ ІМ. ФУЛБРАЙТА ДЛЯ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ

 СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ (Fulbright Graduate Student
Program)

Крайній термін подачі документів: 16 травня 2012р.

Навчання в американських університетах від одного до двох років на

здобуття ступеня маґістра. У конкурсі можуть брати участь студенти

старших курсів, випускники ВНЗ.

Галузі спеціалізації:

· Гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни

http://ambafrance-ua.org/Stipendiial-nii-programi#Attrib
http://ambafrance-ua.org/Stipendiial-nii-programi#Attrib
http://www.labprice.ua/ostanni_novini/po
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Вимоги до кандидатів:

· мати українське громадянство та проживати в Україні на час

проведення конкурсу

· володіти англійською мовою на рівні достатньому для успішного

навчання в американському університеті (TOEFL iBT не менше

80 балів)

· диплом бакалавра, спеціаліста або маґістра на час призначення

стипендії (у серпні 2013 р.)

· повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну ґранту

відповідно до вимог візи J-1, яку отримують учасники програм

обмінів

Остаточне рішення щодо надання ґранту приймає Наглядова рада

науковців імені Фулбрайта. Інститут Міжнародної Освіти (IIE)

допомагає визначити університети у відповідності до академічних або

наукових інтересів кандидатів.

Додаткова інформація :

http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=35&lang=1

Координатор програми — Інна Бариш ibarysh@fulbright.com.ua ;

fulbright.barysh@gmail.com

Асистент програми – Оксана Парафенюк oksana@fulbright.com.ua ;

fulbright.parafeniuk@gmail.com

9. Fulbright Faculty Development Program — програма для молодих
науковців віком до 40 років

Крайній термін подачі документів :  31 березня 2012 р.
Вимоги до кандидатів

У конкурсі можуть брати участь науковці та спеціалісти віком до

40 років, які ще не мають наукового ступеня, та молоді кандидати наук

(не пізніше 5-х років після захисту на час подання документів на

конкурс Fulbright Faculty Development Program).

http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=35&lang=1
mailto:ibarysh@fulbright.com.ua
mailto:fulbright.barysh@gmail.com
mailto:oksana@fulbright.com.ua
mailto:fulbright.parafeniuk@gmail.com
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Відбір учасників:

Відбір учасників на конкурсній основі відбувається в Україні й

передбачає наступні етапи:

· перевірку документів щодо повноти їх заповнення та

відповідності заявників вимогам конкурсу

· рецензування робіт американськими та українськими фахівцями

та визначення осіб, які вийшли до півфіналу (квітень - травень

2012)

· співбесіда англійською мовою з учасниками півфіналу та відбір

фіналістів американсько-українською комісією (середина червня

2012)

· затвердження рекомендованих кандидатів та визначення

університетів для фіналістів програми (січень-квітень 2013)

· початок стажування/ґранту - серпень-вересень 2013 року.

Фіналісти Програми складатимуть комп'ютерний тест TOEFL iBT

(Internet-based Test of English as a Foreign Language) у вересні-жовтні

2012 року. Витрати, пов'язані зі складанням комп'ютерного іспиту

TOEFL iBT, покриває Офіс Програми ім. Фулбрайта.

Остаточне рішення щодо надання ґранту приймає Наглядова рада

науковців імені Фулбрайта. Інститут Міжнародної Освіти (IIE)

допомагає визначити університети або науково-дослідні інституції у

відповідності до академічних або наукових інтересів та професійних

цілей кандидатів.

Додаткова інформація :

http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=35&lang=1

Координатор програми — Інна Бариш ibarysh@fulbright.com.ua ;

fulbright.barysh@gmail.com

Асистент програми – Оксана Парафенюк oksana@fulbright.com.ua ;

fulbright.parafeniuk@gmail.com

http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=35&lang=1
mailto:ibarysh@fulbright.com.ua
mailto:fulbright.barysh@gmail.com
mailto:oksana@fulbright.com.ua
mailto:fulbright.parafeniuk@gmail.com
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10. Українські студенти запрошуються на безкоштовне навчання

до Литви
Крайній термін подачі заявок : 1 травня 2012р.

27  студентів з України можуть бути прийняті до вищих

навчальних закладів Литви без сплати за навчання, але самостійно

сплачуючи кошти за проїзд, проживання і перебування у Литві. Про це

повідомляє Міністерство освіти і науки Литовської Республіки. 12 осіб з

27 отримають можливість для професійного бакалаврського навчання,

6 осіб - для бакалаврського навчання і 9 осіб - для магістерського

навчання.

Зацікавлені у такому навчанні громадяни України мають

звертатись із документами безпосередньо до навчальних закладів (до

Вільнюського університету – до 1 травня 2012 року, до інших вищих

навчальних закладів – до 13 липня 2012 року).

Також Міністерство освіти і науки Литовської Республіки для

трьох студентів - громадян України, які у 2012 році вступлять до

магістратури постійної форми навчання будь-якого вищого

навчального закладу Литви, має можливість призначити стипендії і

частково сплатити вартість їхнього навчання.

Для участі у конкурсі з відбору таких трьох студентів громадяни

України до 1 серпня 2012 року особисто або через Посольство

Литовської Республіки в Україні подають до Міністерства освіти і науки

Литовської Республіки такі документи:

- нотаріально завірену копію документу, що посвідчує особу;

- нотаріально завірену копію документу, що підтверджує бакалаврську

освіту з перекладом литовською, англійською або російською мовами;

- нотаріально завірену копію документу, що підтверджує рівень знання

мови, на якій буде відбуватись навчання у Литві, з перекладом

литовською, англійською або російською мовами;
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- нотаріально завірену копію документу або документів, що

підтверджують успіхи у науковій (мистецькій) діяльності з перекладом

литовською, англійською або російською мовами;

- підтвердження від вищого навчального закладу Литви, що особа

прийнята до магістратури постійної форми навчання;

- контактні відомості (адреса в Україні, електронна пошта).

У разі виникнення будь-яких питань потрібно звертатись до

головного спеціаліста Відділу академічної мобільності і продовження

навчання Департаменту навчання, науки і технологій Міністерства

освіти і науки Литовської Республіки Йоланти Навіцкайтє ел. пошта:

jolanta.navickaite@smm.lt

Додаткова інформація :

http://www.osvita.org.ua/news/62475.html

http://nauka.in.ua/opportunities/fellowship/article_detail/7560

11. Оголошено 9-й Конкурс 7РП-ІКТ

Крайній термін подачі заявки : 17 квітня 2012р.

Визначник: FP7-ICT-2011-9

Програма: COOPERATION

Тема: Інформаційні та Комунікаційні Технології (ІКТ)

Теми та пріоритети конкурсу:
Пріоритет  2: когнітивні системи та робототехніка

 Пріоритет  4: технології для цифрового контенту та мов

Пріоритет  5: ІКТ для здоров´я, достойного старіння та урядування

Пріоритет  8: ІКТ для навчання та доступу до джерел культури

 Передові технології та технології майбутнього

 Міжнародні співпраця

 Радимо завантажити call fiche

mailto:jolanta.navickaite@smm.lt
http://www.osvita.org.ua/news/62475.html
http://nauka.in.ua/opportunities/fellowship/article_detail/7560
http://cstei.lviv.ua/upload/pub/ICT/1327590710_26.pdf
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Для того, щоб отримати більше інформації про Програму,

Конкурс та\чи певну тему зокрема рекомендуємо завантажити Робочу

Програму

Конкурс концентрує увагу на цілях, що висвітлені в ІКТ

Робочій Програмі 2011-2012:

 •  Інтегровані проекти (Integrated Projects, IP) та Дослідницькі проекти

зі специфічною метою (Specific Targeted Research Projects, STREP)

(максимально 80 млн євро):

 •  Когнітивність та контроль у складних системах

 • Приспособлення та пришвидшення взаємозбагачення між

академічними та промисловими дослідженнями

 •  Координаційні дії (максимально 2 млн євро)

Заявник має можливість вислати коротку анотації проекту для

того, щоб відповідний фахівець висловив свою думку. Опис (форма

опису) повинен займати 2-3 сторінки і бути висланий за адресою infso-

challenge-2-1@ec.europa.eu.

Дадоткова інформація :

http://cstei.lviv.ua/ua/item/691?PHPSESSID=b11b06c041374384b89de0c8

e11433fc

Важливі документи по Конкурсу 9

Короткі рекомендації щодо підготовки проектів для участі в конкурсах 7

Рамкової Програми ЄС

Основні характеристики успішних проектних заявок

Як знайти партнера для спільного проекту у 7-й Рамковій Програмі

Ukraine and Framework Programme Seven - група дописувачів в

професійній мережі LinkedIn для українських заявників, що

проживають в Україні та за її межами та планують подавати заявки на

7РП

http://cstei.lviv.ua/upload/pub/ICT/1327591251_30.pdf
http://cstei.lviv.ua/upload/pub/ICT/1327591251_30.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/cognition/calls-ict-call9_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/cognition/calls-ict-call9_en.html
mailto:infso-challenge-2-1@ec.europa.eu
mailto:infso-challenge-2-1@ec.europa.eu
http://cstei.lviv.ua/ua/item/691?PHPSESSID=b11b06c041374384b89de0c8e11433fc
http://cstei.lviv.ua/ua/item/691?PHPSESSID=b11b06c041374384b89de0c8e11433fc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-9
http://cstei.lviv.ua/ua/item/654?PHPSESSID=2ee4e6690ef4f95fbd29d6dd07d7d149
http://cstei.lviv.ua/ua/item/654?PHPSESSID=2ee4e6690ef4f95fbd29d6dd07d7d149
http://cstei.lviv.ua/ua/item/494
http://cstei.lviv.ua/ua/item/466
http://www.linkedin.com/groups/Ukraine-Framework-Programme-Seven-3190039?goback=.gna_3190039
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12. XXII Міжнародна Кримська конференція «НВЧ-техніка та

телекомунікаційні технології» (КриМіКо’2012)
Крайній термін подачі заявок : 10 травня 2012 р.

Дата початку:  10.09.2012

Дата кінця:  14.09.2012

10-14 вересня 2012 року в Севастополі, Україна, відбудеться XXII

Міжнародна Кримська конференція «НВЧ-техніка та телекомунікаційні

технології» (КриМіКо'2012).

Доповіді на конференцію будуть прийматися за такими

напрямами:

1. Твердотілі прилади та пристрої НВЧ;

1а. Моделювання та автоматизоване проектування твердотілих

приладів і пристроїв;

2. Електровакуумні та мікровакуумні прилади НВЧ;

3. Системи НВЧ зв'язку, мовлення та навігації;

3а. Інформаційні технології в телекомунікаціях;

4. Антени та антенні елементи;

5. Пасивні компоненти;

5а. Матеріали і технологія НВЧ-приладів;

5b. Наноелектроніка та нанотехнологія;

6. НВЧ-електроніка надвеликих потужностей та ефекти;

6а. Електромагнітна та радіаційна стійкість матеріалів та електронної

компонентної бази;

7. НВЧ-вимірювання;

8. Прикладні аспекти НВЧ-техніки;

8а. Мікрохвильові технології та техніка в біології та медицині;

9. Радіоастрономія, дистанційне зондування та поширення радіохвиль;

Н. Історія розвитку радіотехнологій та телекомунікацій (IV

Федотовські читання).
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Організатори: Севастопольський національний технічний

університет, Білоруський державний університет інформатики та

радіоелектроніки (Мінськ), НДІ телекомунікацій НТУУ "КПІ" (Київ),

Інститут телекомунікаційних систем НТУУ"КПІ" (Київ), Академія

інженерних наук України, Відділення радіоелектроніки та засобів

зв'язку, Харківський національний університет радіоелектроніки,

Радіоастрономічний інститут НАН України (Харків), Московський

авіаційний інститут, ВАТ "Сатурн" (Київ), ВАТ "Фаза" (Ростов-на-Дону),

ФДУП НПП "Исток" (Фрязіно), ЗАТ "Мікрохвильові системи" (Москва),

Компанія "Наноелектроніка ТД" (Москва), ВАТ "Російські космічні

системи" (Москва), National Instruments (Москва), Rohde & Schwarz

(Москва), Абрис RCM group (Санкт-Петербург), Таврійський

національний університет ім. проф. В.І. Вернадського (Сімферополь),

НДІ "Кримська астрофізична обсерваторія" (Кацивелі), Кримський

науково-технологічний центр ім. проф. О.С. Попова (Севастополь).

Контактна інформація:

Тел.: +380-50-3931288.

Факс: +380-692-435258.

E-mail: crimico.org@gmail.com.

Детальна інформація:

http://www.crimico.org

http://www.labprice.ua/nauka_innovacii/xxii_mizhnarodna_krimska_konfere

nciya_nvch-texnika_ta_telekomunikacijni_texnologii_krimiko2012

13. Конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімічні

проблеми сьогодення»
Крайній термін подачі заявок : 13 лютого 2012 р.

Дата початку:  12.03.2012

 Дата кінця:  15.03.2012

mailto:crimico.org@gmail.com
http://www.crimico.org/
http://www.labprice.ua/nauka_innovacii/xxii_mizhnarodna_krimska_konferenciya_nvch-texnika_ta_telekomunikacijni_texnologii_krimiko2012
http://www.labprice.ua/nauka_innovacii/xxii_mizhnarodna_krimska_konferenciya_nvch-texnika_ta_telekomunikacijni_texnologii_krimiko2012
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З 12 по 15 березня 2012 р. Донецький національний університет

та Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім.  Л.М.  Литвиненка

НАН України проводять Шосту Всеукраїнську наукову конференцію

студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімічні проблеми

сьогодення».

Конференція присвячена аналізу стану сучасної

фундаментальної та прикладної науки, проблемам та перспективам її

використання у промисловості; обміну педагогічною майстерністю;

встановленню прямих контактів між вченими, а також педагогами.

Головний напрям тематики Конференції - відображення сучасних
проблем та шляхи їх рішення у наступних галузях хімічної науки:

· хімія неорганічних сполук;

· аналітичні методи в хімії;

· кінетика та каталіз;

· моделювання в хімії;

· хімія органічних сполук;

· хімічна технологія;

· хімія ВМС та матеріали;

· біологічна хімія;

· сучасна хімічна освіта.

Кількість доповідей не лімітується.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Для участі у конференції потрібно заповнити реєстраційну форму та

завантажити тези на сайт.

Для завантаження програми конференції натисніть тут.

За усіма питаннями звертатися до оргкомітету за наступними

телефонами:

+38(050)684-05-86 контактної особи: Косай Антоніна Олександрівна

http://chemconf.dn.ua/uk/registration-form-uk
http://chemconf.dn.ua/uk/proceedings-uk
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+38(050)914-97-69 відповідальної за розміщення: Леонова Наталя

Геннадіївна

 +38(095)321-98-20 відповідального за оргвнесок: Цяпало Олександр

Степанович

Детальна інформація:

http://chemconf.dn.ua/uk/

      Випуск № 177  інформаційної системи «Джерело» можна знайти

на сайті: http://ipd.kpi.ua

За інформацією звертатися до кімн. 171 (5) - головного корпусу,

Тел: 406-80-19, контактна особа – Бульбас Марія.

E-mail: s.shukayev@kpi.ua.

Керівник відділу міжнародних проектів         Шукаєв С.М.

20.02.12

http://chemconf.dn.ua/uk/
mailto:s.shukayev@kpi.ua
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