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Недоступен ни однин перевод.
- Інформайційний листок № 1-2015.
- Кафедра міжнародних економічних відносин Хмельницького національного
університету розпочала співпрацю з американським науковим журналом "International
Journal of Economics and Society", який видається в м. Мемфіс, штат Теннессі.Он-лайн
публікація 15 USD. Автор отримує посилання на статтю на сайті журналу,
матеріали у вигляді файлу PDF, а також іменний сертифікат, який підтверджує
електронний екземпляр статті. Друкована публікація 30 USD.
Для публікації статті необхідно оформити заявку на сайті www.ijournales.org або
вислати електронною поштою на адресу submission@ijournales.org
- Електронне наукове фахове видання Житомирського державного університету
імені Івана Франка у галузі економічних наук «Економіка. Управління. Інновації».
ecupin@mail.ru. Вартість публікації становить 35 гривень за сторінку формату А4.
Вартість публікації для докторів наук становить 150 гривень за статтю.
- IX Mіжнародна науково-практична конференція “Конкурентоспроможність в
умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи”, яка проходитиме 14-15 травня 2015
року в м. Житомирі на базі Житомирської філії ПВНЗ Київського інституту бізнесу та
технологій.
01 травня 2015 р.. тел. (0412) 48-24-50. е-mail: konf_konkur@mail.ru
- ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розбудови
правової держави в Україні та світі» м. Житомир, 14 травня 2015 року до 30 квітня.
Кафедра правознавства Екологічного факультету Житомирського національного
агроекологічного університету, Адреса: м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 7, 10008.
Телефон: 093 581 66 21,E-mail:konfer_znau@ukr.net
- Щорічна премія Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених
- Міжнародна конференція студентів і молодих вчених «Управління
соціально-економічним розвитком регіонів та держави»
- МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ
- Науково-аналітичний журнал «Наша перспектива»
-

Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство

- Международная конференция ИнтерКарто-ИнтерГИС – 21 «Устойчивое развитие
территорий: картографо-геоинформационное обеспечение» 12 ноября 2015 г., Сочи
(Россия) 13-14 ноября 2015 г., Краснодар (Россия) 18 ноября 2015 г., Брисбен Skype:
mvkuzyakina
- Global conference on economic geography 2015 mapping economies in
transformarmation 19-22 august 2015 Examination Schools University of Oxford. Registration
and submission begin
1 February 2015. Fo
r more information visit
www.gceg2015.org
- 06.04.15 Short Screenplay Contest 2015, США
- 30.04.15 Alfried Krupp Fellowships 2016/17, Германия
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- 17.04.15 Grants from Centro de Arte y Creacion Industrial (Barcelona): NEXT
THINGS 2015 – CONDUCTA, the Forth Global Art &amp; Technology Challenge,
Испания
- 07.04.15 Environmental Photographer of the Year 2015, Великобритания
- 15.04.15 Insight Astronomy Photographer of the Year 2015 – Young Competition,
Великобритания
- 15.04.15 Economics Research Grant Competition, Швеция
- 30.04.15 Young Vision Award 2015 Contest for young experts in oil and gas
universities, Россия
- 07.04.15 Конкурс на участь у міжнародному Воркшопі в рамках CANactions.,
Netherlands
- 07.04.15 Стипендия и Научный грант имени Кшиштофа Скубишевского 2015,
Польша
- 15.04.15 Гранты на участие студентов и аспирантов в Летней научной
программе Объединенного института ядерных исследований в Дубне в 2015 году,
Россия
- 15.04.15 Професійна подорож на Единбурзький Фріндж, Великобритания
- 15.04.15 Professional Fellows Program (PFP), США
- 16.04.15 Гранты и стипендии на обучение в Тартуском университете (Эстония),
Эстония
- 23.04.15 Expedition grant: Trading of early arrival and good body condition for
Arctic-nesting Barnacle Geese, Netherlands
- Международная научно-практичекая конференция “ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ” 23 – 24 апреля 2015 года Адрес оргкомитета:
ул. Советская, 104, Гомель, Республика Беларусь, 246019, геолого-географический
факультет, кафедра географии, Флерко Татьяне Григорьевне; контактные телефоны
+375232573404 (кафедра географии); +375293312401 (мобильный). e-mail:
geo_gomel@mail.ru
- Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція та
міжнародна безпека туризму», яка відбудеться на базі Львівського центру вивчення
питань міжнародної безпеки, за участю кафедр міжнародної економіки та інвестиційної
діяльності й теорії і практики туризму і готельного господарства Львівського державного
інституту економіки і туризму 22 квітня 2015 року. Адреса оргкомітету конференції:
79007, м. Львів, вул. Менцинського, 8, Львівський державний інститут економіки і
туризму, Львівський центр вивчення питань міжнародної безпеки.тел. .+38 (032)
255-45-47, +38(032) 255-74-88 факс .+38 (032) 2554694 e-mail:
hrystuna_pod@ukr.net
- ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКа науково-практична ІНТЕРНЕТ-конференція ,,Перспективи
розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти” 25 березня 2015 року
За додатковою інформацією просимо звертатись до Поворознюк Інни Миколаївни за тел.
(067) 915-64-88; (067) 801-80-53. E-mail: ray80@ukr.net
- (Австралия) 24-27 ноября 2015 г., Сува (Фиджи) Россия, 350040, Краснодар, ул.
Ставропольская, 149, федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный
университет» (ФГБОУ ВПО «КубГУ») тел: (+7861) 2199534; факс: (+7861) 2199517;
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e-mail:
intercarto21@mail.ru Секретарь Оргкомитета: Кузякина Марина Викторовна
+7(918)2660472, +7(928)4398477; e-mail:
intercarto21@m
ail.ru
- Перша міжнародна науково-практична конференція «Україна – ЄС. Сучасні
технології, економіка та право» яка відбудеться 30 березня – 2 квітня 2015 року в
м. Кошице, Словаччина Для участі в конференції необхідно до 1 березня 2015 року
заповнити та надіслати в електронному вигляді заявку, тези доповіді, на електронну
адресу:
conf.kosice@gmail.com . Секретаріат оргкомітету: Координатор
конференції від Академічного співтовариства Михайла Балудянського: Ленка
Дубовицька, тел.: +421 903275823, e-mail:
asmiba@
asmiba.sk
Координатор конференції від ЧНТУ: Новомлинець Олег Олександрович, тел.
0462-72-40-60, 068-386-69-72,
conf.kosice@gmail.com
- "Шевченківська весна - 2015" , яка проходитиме 2-3 квітня 2015 року на
географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
mail:
ntsageo@gmail.com
web:
kievntsa.arkrim.com
- 22-23 травня 2015 року Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція з
міжнародною участю «Постаті землі Житомирської», присвячену 120-річному ювілею
видатного класика української літератури ХХ ст., перекладача, публіциста Максима
Тадейовича Рильського Матеріали надсилаються до 10 квітня 2015 р. на поштову адресу
Музей історії міста Бердичева, площа Соборна, 25, м. Бердичів, Житомирська обл.,
Україна, 13300, або електронною поштою:
skavr_p@ukr.net Телефони для довідок:
041-43-2-44-07 або 096-35-25-336.Контактна особа: директор музею — Скавронський
Павло Степанович
- IІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
КРАЇНОЗНАВЧОЇ НАУК" Конференція відбудеться 14–15 травня 2015 р. Адреса та
контакти оргкомітету: 43021, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28,
каб. 4 кафедра країнознавства і міжнародних відносин факультету міжнародних
відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки кандидат
географічних наук, професор кафедри країнознавства і міжнародних відносин Лажнік
Володимир Йосипович тел.: (0332)24-60-81 e-mail:
lazhnik-vi@rambler.ru , lazhnik-vi
@ukr.net
аспірант кафедри країнознавства і міжнародних відносин Майстер Андрій Анатолійович
моб. тел.: +38(097) 831-06-84 e-mail:
majster007@mail.ru
- Конкурс Програми Horizon 2020 за тематичним напрямом Дії Марії
Склодовської-Кюрі, Обмін дослідницьким та інноваційним персоналом (Research and
Innovation Staff Exchange – RISE)
http://rmn.knu.ua/konkurs-programi-horizon-2020-za-t
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ematichnim-napryamom-di%d1%97-mari%d1%97-sklodovsko%d1%97-kyuri-obmin-doslidnicki
m-ta-innovacijnim-personalom-research-and-innovation-staff-exchange-rise/
http://rmn.knu.ua/wp-content/uploads/2015/02/H2020-MSCA-RISE-2015.pdf
- Міжнародна науково-практична конференція «Географія, екологія, туризм: теорія,
методологія, практика» присвяченій 25-річчю географічного факультету
Тернопільського національного педагогічного університету, яка відбудеться 21-23
травня 2015 року
- 23-24 квітня 2015 р. відбудеться щорічна Міжнародна науково-практична
конференція студентів та аспірантів
«Географічні
дослідження: історія, сучасність, перспективи»,
присвячена пам’яті професора Г.П. Дубинського.
Адреса Оргкомітету:
61077, м.Харків-77, м. Свободи, 4, ГГФ, кафедра фізичної географії та картографії.
Контактні телефони: (0-57) 707-51-86 –
лабораторія топографії, картографії та геоінформаційних технологій;
(0-57) 707-55-60 викладацька кафедри фізичної географії та картографії;
+38 (068) 601-41-06
– Прасул Юлія Іванівна,
E-mail:
yulya_prasul@mail.ru
(основний);
shulika91@gmail.com
- С 17 по 21 августа 2015 года в Москве на базе МГУ имени М.В. Ломоносова
пройдет конференция Международного географического союза «География, культура
и общество нашей будущей Земли» («Geography, Culture and Society for our Future
Earth»).http://www.igu2015.ru/sessions.
- IV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«ПРОБЛЕМЫ ТУРИЗМОВЕДЕНИЯ» Место проведения конференции – кафедра
туризма, Высшая школа бизнеса, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону,
Россия. Время проведения – 3-4 апреля 2015 г. Участники: студенты, магистранты,
аспиранты, молодые ученые. Языки: русский, английский, немецкий. Публикация в
сборнике материалов конференции с предоставлением электронного варианта всем
участникам (бесплатно). nechipor48@mail.ru
- Добірні корисні поради щодо публікаїї
закордономhttp://www.theguardian.com/education/2015/jan/03/how-to-get-published-in-an-aca
demic-journal-top-tips-from-editor. Visit Ukrainian Scientists Worldwide at:
http://usw.com.ua/?xg_source=msg_mes_network
- Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція та
міжнародна безпека туризму», яка відбудеться на базі Львівського центру вивчення
питань міжнародної безпеки, за участю кафедр міжнародної економіки та інвестиційної
діяльності й теорії і практики туризму і готельного господарства Львівського державного
інституту економіки і туризму 22 квітня 2015 року.тел. .+38 (032) 255-45-47, +38(032)
255-74-88 факс .+38 (032) 2554694 e-mail: hrystuna_pod@ukr.net
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- IV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«ПРОБЛЕМЫ ТУРИЗМОВЕДЕНИЯ» Место проведения конференции – кафедра
туризма, Высшая школа бизнеса, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону,
Россия. Время проведения – 3-4 апреля 2015 г. Участники: студенты, магистранты,
аспиранты, молодые ученые. Языки: русский, английский, немецкий. Публикация в
сборнике материалов конференции с предоставлением электронного варианта всем
участникам (бесплатно).
nechipor48@mail.ru
- «НАУКОВИЙ ВІСНИК ДОНБАСУ» (педагогічні науки) (050) 91-56-910 –
відповідальний за випуск (Щука Галина Петрівна) Адреса електронної пошти:
galin
a_shchuka@mail.ru
- С 13 по 17 апреля 2015 года в рамках Международного молодежного научного
форума «Ломоносов» в Московском государственном университете имени
М.В.Ломоносова пройдет XXII Международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (
http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3000/
)
- ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА науково-практична ІНТЕРНЕТ-конференція ,,Перспективи
розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти" 25 березня 2015 року За
додатковою інформацією просимо звертатись до Поворознюк Інни Миколаївни за тел.
(067) 915-64-88;
(067) 801-80-53.E-mail:
ray80@ukr.net
- 30.04.15 The Ibsen Scholarship 2015, Норвегия
- 07.04.15 Университет Иннополис объявляет конкурс на финансирование
исследовательских проектов, Россия
- 20.04.15 Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению
деятельности РНФ «Проведение исследований в небольших группах под руководством
ведущих российских и зарубежных ученых» , Россия
- 30.04.15 Inge Morath Award, 2015, США
- 30.04.15 International Photography Awards 2015, США
- 07.04.15 Стипендия и Научный грант имени Кшиштофа Скубишевского 2015,
Польша
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