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Вих.№ 01-001 від 01.03.09

ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
9-а Міжнародна міждисциплінарна науково-практична школа-конференція
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ
Алушта, (АРК), 30 квітня – 10 травня 2009 р.
Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна,
Харківська обласна державна адміністрація, Міністерство освіти і науки України виступають ініціаторами 9-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної школи-конференції "Сучасні проблеми науки та освіти" з метою об'єднання
зусиль вчених, викладачів, підприємців, промисловців та громадських діячів для вирішення сучасних проблем науки, освіти та
просвітництва, їх інтеграції, розвитку та посилення впливу на процеси цивілізованого розвитку суспільства.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Конференція зареєстрована як міжнародна.
Свідоцтво УкрІНТЕІ №686 від 01.09.08.
В межах конференції плануються:
Секції:
1. Сучасні проблеми науки:
1-01 методологія та історія науки і техніки на сучасному етапі;
1-02 сучасні проблеми та задачі фізико-математичних, хімічних та технічних наук;
1-03 дослідження в галузі соціально-економічних наук;
1-04 сучасні проблеми та задачі біології, медицини та екології;
1-05 географія, геологія і охорона навколишнього середовища на сучасному етапі;
1-06 аграрні науки та біотехнології в сучасному світі;
1-07 проблеми розвитку юридичних наук;
1-08 особливості розвитку гуманітарних наук на сучасному етапі;
1-09 дослідження в галузі курортології, рекреації та туризму;
1-10 міждисциплінарні дослідження: задачі, проблеми та перспективи;
1-11 Інновації; комерціалізація наукових досліджень; захист інтелектуальної власності;
2. Сучасні проблеми освіти:
2-01 інтеграція знань та сучасна освіта;
2-02 підготовка наукових кадрів: проблеми та шляхи їх розв‘язання;
2-03 вища освіта на сучасному етапі: проблеми, концепції, перспективи;
2-04 проблеми і завдання середньої, середньої спеціальної та професійно-технічної освіти;
2-05 взаємозв‘язок та взаємовплив середньої, середньої спеціальної, професійно-технічної та вищої освіти;
методи розвитку дослідницьких навичок учнів;
2-06 методичне та технічне забезпечення навчального процесу; методи і методики оцінки знань учнів;
2-07 технічна, природнича, екологічна та гуманітарна освіта: ідентичність та особливості;
2-08 проблеми і перспективи післядипломної освіти;
2-09 досвід і перспективи дистанційного навчання;
2-10 просвіта і самоосвіта як складова частина освіти;
3. Проблеми інтеграції науки, освіти та просвітництва в сучасних умовах:
3-01 проблеми створення єдиних науково-освітньо-просвітницьких комплексів та їх забезпечення нормативно-правовою базою;
3-02 проблеми забезпечення участі вчених у навчальному процесі та викладачів у наукових дослідженнях;
3-03 інтеграція академічної, ВУЗівської та галузевої вітчизняної науки в об'єднані європейські дослідження;
3-04 популяризація наукових досліджень та підвищення престижу знань у суспільстві;
4. Інформаційні системи та технології в науці, освіті та просвітництві:
4-01 інформаційно-керуючі й експертні системи; системи моніторінга;
4-02 ІNTERNET-технології в науці та освіті;
4-03 імітаційне моделювання і системні технології в галузі науки, освіти та просвітництва;
4-04 комп'ютерні навчальні програми - проблеми створення, поширення і впровадження;
4-05 медико-психологічні аспекти використання комп'ютерних технологій в науці та освіті.
5. Проблеми родини, материнства і дитинства на сучасному етапі - науково-освітній аспект.
6. Роль громадських організацій у рішенні проблем науки та освіти.
7. Круглі столи:
7-01 Гендерний аспект в науці, освіті та просвітництві.
7-02 Проблеми просвітницької діяльності на сучасному етапіі.
8-02 Науково-освітній інформаційний простір.
8-03 Проблеми соціального захисту працівників науки і освіти та студентів; ефективність теперішніх профсоюзів.
Дитяча програма для дітей шкільного віку: “Із історії математики.”.
Культурна програма.
Конкурс студентських наукових робіт за тематикою конференції
Конкурс дитячих творів на тему "Наука і мистецтво"
Дитячі твори, представлені на конкурс, будуть опубліковані брошурою, а роботи переможців, крім того, будуть опубліковані у збірнику
тез доповідей учасників конференції..
Планується видання збірника конкурсних студентських робіт.
Переможці конкурсів будуть нагороджені дипломами і пам’ятними подарунками
Роботи переможців конкурсу студентських наукових праць після рецензування будуть безкоштовно опубліковані в науковому виданні
"Проблеми науки, освіти та управління".

Проживання учасників планується у одно-, двох- і три місцевих номерах у готелі "Чайка".
Вартість проживання – 165 грн./доба з триразовим харчуванням
(для учасників Дитячої програми - 145 грн./доба з триразовим харчуванням).
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Для участі в конференції необхідно надати в Оргкомітет до 6 квітня 2009 р. електронною поштою
(кому - konf-nauka@univer.kharkov.ua,
копія – infconf2009@yandex.ru ; Olga.V.Shpachenko@univer.kharkov.ua;

nadezhdadg@yandex.ru;

тема – "Алушта2009 от Ф.И.О.")

•
заявку на участь у конференції на кожного учасника конференції (автора тез) за формою, що додається;
•
текст тез доповіді (2 повні сторінки!), оформлений відповідно до нижчеподаних вимог;
•
анотації доповіді (на російській, українській, англійській мовах), оформлені відповідно до нижчеподаних вимог;
Після інформації про прийом перерахованих вище документів перевести на рахунок УАЖНО добровільні внески на проведення конференції (оргвнесок) і вислати на адресу оргкомітету:
•
відскановану копію документа про перерахування добровільних внесків на проведення конференції електронною
поштою. (Розмір відсканованого файлу не повинен перевищувати 500 кілобайт)
Добровільний внесок (оргвнесок) містить у собі витрати на організацію і проведення конференції, у тому числі видання
матеріалів конференції. Сума внеску складає 160 грн. (для членів УАЖНО, що здали внесок члена УАЖНО за 2008 р.- 125
грн.), для студентів - 115грн. (студентів-членів УАЖНО, що здали внесок члена УАЖНО в 2008 р. – 90 грн).
Розсилання матеріалів учасникам, що за будь-яких причин не змогли взяти безпосередню участь у конференції, буде проводитися протягом
двох місяців після закінчення конференції за особистою заявкою учасника, присланою електронною поштою за умови додаткового переказу
добровільних внесків у розмірі (15 грн. для пересилання по Україні, 50 грн.- по країнах СНД і 80 грн. – по дальньому зарубіжжю)

Для участі в конкурсі студентських наукових робіт
необхідно до 6 квітня 2009 р надати в Оргкомітет електронною поштою
•
заявку на участь у конференції, оформлену за формою, що додається;
•
заявку на участь у конкурсі студентських наукових праць, оформлену за формою, що додається;
•
текст тез доповіді (2 повні сторінки!) для публікації в збірнику тез;
•
текст наукової роботи (доповідь), обсягом до 10 сторінок, оформлений відповідно до вимог оформлення тез;
•
анотації доповіді (на російській, українській, англійській мовах), оформлені відповідно до нижчеподаних вимог;
Після інформації про прийом перерахованих вище документів перерахувати на рахунок УАЖНО добровільні внески на проведення
конференції (оргвзнесок) і вислати на адресу оргкомітету:
•
відскановану копію документа про перерахування добровільних внесків на проведення конференції електронною поштою.
(Розмір відсканованого файлу не повинен перевищувати 500 кілобайт)
Конкурс студентських наукових робіт буде проходити в два етапи. Другий етап передбачає виступ конкурсанта на засіданні відповідної
секції, де і відбудеться заключна оцінка роботи. Роботи переможців після рецензування будуть опубліковані в журналі “Проблеми науки,
освіти та управління” (положення про конкурс додається).

Для участі в конкурсі дитячо-юнацьких творів «Наука і мистецтво »
необхідно до 6 жовтня 2008 р. надати в Оргкомітет електронною поштою:
•
заявку на участь у конкурсі Дитячо-юнацьких творів (див. додаток).
•
текст твору (обсяг не обмежується), оформленого за правилами оформлення тез, в електронному варіанті.
Участь у конкурсі творів безкоштовна.

Для участі в Дитячо-юнацькій програмі "Із історії математики" (для дітей і юнацтва шкільного віку)
необхідно до 6 жовтня 2008 р. надати в Оргкомітет електронною поштою
•
заявку на участь у Дитячо-юнацькій програмі (див. додаток).
Участь безпосередньо в Дитячо-юнацькій програмі безкоштовна для дітей і юнаків шкільного віку.

Увага!!! Матеріали, що не відповідають нижченаведеним вимогам, оргкомітетом розглядатися не будуть!!!
Будьте уважні до оформлення!!!
Прийом і обробка матеріалів автоматизовані!!!
Файли обов'язково повинні мати такі назви:
заявка на участь у конференції: з-у-прізвище.doc , анотація російська: ан-рус-01-02-прізвище.doc;
анотація українська: ан-укр-01-02-прізвище.doc; анотація англійська: ан-анг-01-02-прізвище.doc;
тези: 02-03-прізвище.doc ,
заявки на конкурс студентських робіт: з-с-к-прізвище.doc; конкурсні студентські роботи: к-03-04-прізвище.doc;
заявки на конкурс дитячо-юнацьких творів: з-д-с-прізвище.doc; дитячо-юнацькі твори: д-прізвище.doc;
заявки на дитячо-юнацьку програму: з-д-п-прізвище.doc;
копія документа про оплату: кв-прізвище.jpg
(цифри в назвах файлів означають номер секції та підсекції заявленої доповіді,
для семінарів і круглих столів - відповідний номер у списку запланованих засідань, приведених вище)
В електронному листі обов’язково вказати
кому –konf-nauka@univer.kharkov.ua ; копія – infconf2009@yandex.ru ; Olga.V.Shpachenko@univer.kharkov.ua;
nadezhdadg@yandex.ru; и тема – "Алушта2009 от Ф.И.О.")

Б А Н К І В С Ь К І Р Е К В І З И Т И:
Одержувач: Українська Асоціація “Жінки в науці та освіті”
Р/р 26001218130011 в АКБ “Базис”, м. Харків, МФО 351760, код 25859657
Призначення платежу: “добровільні внески від ____________________ (для фізичних осіб)
( п.і.п.)

чи “на проведення основної діяльності - на участь у конференції ________________________
(п.і.п.)

"Сучасні проблеми науки та освіти" згідно з листом №01-001від 01.03.09,
без ПДВ”.(якщо переказ здійснює юридична особа).
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ДОДАТКИ
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Обсяг – дві повні (!) сторінки. Редактор: Word 97 і версії вище. Розмір папера: А4 (297 х 210 мм). Орієнтація: книжкова. Усі
поля 2,5 см. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту: 14 пт. Абзац: новий рядок (табуляція) 1 см. Межрядковий
інтервал: 1,5. Стиль тільки нормальний (звичайний). Розміщення на сторінці. У лівому верхньому куті - УДК. Нижче (на наступному рядку) - назва доповіді ВЕЛИКИМИ буквами, напівжирним шрифтом, вирівнювання – по центру. Нижче (через один
рядок) – прізвище і ініціали автора (авторів), шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру. На наступному рядку повна назва організації, місто, адреса, телефон, e-mail. Шрифт – похилий (курсив). Перенос слів у назві доповіді, прізвищах, назвах
організацій і адресах не допускається. Нижче (через один рядок) з нового рядка друкується текст тез. Посилання на
літературу (якщо є) у квадратних дужках. Після тексту тез з нового рядка напівжирним шрифтом пишеться слово Література
(якщо є посилання). З наступного рядка друкується список літератури. Текст повинний бути уважно вичитаний і перевірений
автором. Відповідальність за помилки несе сам автор. Формат файлу *.doc. Назва файлу повинна складатися з номера
секції-підсекції-прізвища автора (якщо авторів декілька–прізвища перших двох), російськими буквами. Наприклад, файл із
тезами Іванова П.П. і Сидорова І.І., що заявлені в другу підсекцію першої секції, повинний називатися “01-02-ивановсидоров.doc”, а тези цих авторів, заявлені на 2-й круглий стіл -"09-02-иванов-сидоров.doc " Ім'я файлу, що містить текст
анотації, оформленої за правилами оформлення тез обсягом до 400 знаків тексту, не враховуючи заголовка (назви, авторів,
організації), - цілком відповідає імені файлу тез з додаванням у початок префікса "ан-рус-", "ан-укр-" чи "ан-анг-" відповідно до
мови анотації (наприклад, російська анотація до доповіді Іванова П.П. і Сидорова І.І., заявленої в другу підсекцію першої
секції має видгляд "ан-рус-01-02-иванов-сидоров.doc”). Ім'я файлу, що містить текст конкурсної студентської роботи – “к-0102-иванов-сидоров.doc”. Ім'я файлу, що містить текст дитячого твору - “д-иванов.doc”. Конкурсна студентська робота і дитячий твір оформлюються за вищенаведеними правилами, крім обмежень на обсяг роботи (студентська - не більш 10 сторінок,
для дитячо-юнацького твору обсяг не обмежений).
ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК:
Заявки оформлюються на кожного учасника конференції окремо, в окремому файлі кожна. Заявка оформлюється у виді
таблиці MS-Word документа. Не допускається пропуск чи незаповнення будь-якого рядка чи стовбця. У випадку
відсутності даних потрібно поставити прочерк (тире). У клітинках таблиці не ставити знака “кінець рядка” (не натискати
клавішу <ENTER>).
ЗАЯВКА
на участь у 9-й Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній школі-конференції
“Сучасні проблеми науки та освіти”.
Прізвище, ім'я, по батькові на рос.мові
Прізвище, ім'я, по батькові на укр..мові
Прізвище, ім'я, по батькові на англ. мові
Контактні телефонии
Факс
E-mail
Повна адреса для листування
Країна
Місто
Організація
Поштова адреса організації
Підрозділ
Посада
Учений ступінь
Учене звання
Назва доповіді на рос. мові
Назва доповіді на укр.. мові
Назва доповіді на англ. мові
Номер секції та підсекції
Прізвище, ім'я, по батькові доповідача
Необхідні технічні засоби
Форма доповіді
(пленарна чи секційна)
Прізвище, ім'я, по батькові всіх співавторів
Прізвище, ім'я, по батькові всіх співавторів
Прізвище, ім'я, по батькові всіх співавторів
Дата приїзду (вказати у форматі: дд.мм.гг
чи поставити прочерк, якщо не приїдете)
Дата від'їзду (вказати у форматі: дд.мм.гг
чи поставити прочерк, якщо не приїдете)
Потреба в проживанні (указати потрібно чи
не потрібно)
Участь дитини (дітей)

(дом., роб, моб., ін.)

(П.І.П., вул., місто, поштовий індекс, країна)
Указується тільки назва населеного пункту російською мовою
Повна назва організації
Указується цілком (назва організації, вулиця, місто, індекс, країна)
Указати факультет, кафедру, лабораторію
Указується тільки посада без розширень (наприклад, професор, аспірант)
Указується цілком, наприклад: доктор геолого-мінералогічних наук.

на рос.мові
на укр..мові
на анг. Мові

Указати П.І.П. дитини (дітей), яку (яких) Ви берете для участі в дитячо-юнацькій
програмі і на яку обов'язково подаєте заявку учасника програми

Дата подачі заявки
В електронному виді один файл повинен містити одну заявку. Ім'я файлу має наступний формат: з-у-прізвище.doc (наприклад, файл
із заявкою Іванова повинний називатися “з-у-иванов.doc”). Файл повинен бути названий російськими буквами.
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ЗАЯВКА
на участь у конкурсі студентських наукових робіт за тематикою
9-ої Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної школи-конференції
“Сучасні проблеми науки та освіти”.
Прізвище, ім'я, по батькові на рос.мові
Прізвище, ім'я, по батькові на укр..мові
Прізвище, ім'я, по батькові на анг. Мові
Контактні телефони
Факс
E-mail
Адреса для листування
Назва конкурсної роботи на рос. мові
Назва конкурсної роботи на укр.. мові
Назва конкурсної роботи на англ. мові
Відомості про керівника

(дом, роб, моб., ін.)

(П.І.П, посада, вчене звання)

В електронному виді один файл повинен містити одну заявку. Формат імені файлу: з-с-к-прізвище.doc (наприклад, файл із заявкою
на конкурс Іванова повинен називатися “з-с-к-иванов.doc”). Ця заявка додається до заявки на участь у конференції (див. вище)

ЗАЯВКА
на участь у дитячо-юнацькій програмі "Із історії математики" (для дітей та юнацтва шкільного віку)
Прізвище. Ім'я. По батькові цілком (українською мовою)
Прізвище. Ім'я. По батькові цілком (російською мовою)
Дата народження (дд.мм.гг.)
Домашня адреса
Контактні телефони (дом., моб., інші)
E-mail
Повна назва навчального закладу, його адреса
П.І.П. директора навчального закладу
Клас
Дата приїзду
Дата від'їзду
Потреба в проживанні (так чи ні)
Прізвище, ім'я, по батькові учасника конференції (супроводжуючого)
Контактні телефони супроводжуючого

супроводжуючий П.І.П

В електронному виді один файл повинен містити одну заявку. Ім'я файлу має наступний формат: з-д-п-прізвище.doc (наприклад,
файл із заявкою на участь у дитячо-юнацькій програмі Іванова повинен називатися “з-д-п-иванов.doc”). Увага!!! Супроводжуючий
(батько, мати, дідусь, бабуся чи інший учасник конференції) повинен обов'язково подати заявку на участь у конференції.

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі дитячо-юнацьких творів «Наука та мистецтво»
Прізвище. Ім'я. По батькові цілком (українською мовою)
Прізвище. Ім'я. По батькові цілком (російською мовою)
Прізвище. Ім'я. По батькові цілком ( англійською мовою)
Дата народження (дд.мм.гг.)
Домашня адреса
Контактні телефони
E-mail
Клас
Повна назва навчального закладу
Повна адреса навчального закладу
П.І.П. директора навчального закладу

(дом., моб., інший)

назва, вулиця, № будинку, місто, індекс, країна

В електронному вигляді один файл повинен містити одну заявку. Ім'я файлу має наступний формат: з-д-с-лрізвище.doc (наприклад,
файл із заявкою на участь у конкурсі дитячо-юнацьких творів Іванова повинен називатися “з-д-с-иванов.doc”).
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ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародний конкурс студентських наукових робіт, у рамках
9-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної школи-конференції
"Сучасні проблеми науки і освіти"
1. Загальні положення.
1.1. Міжнародний конкурс студентських наукових праць проводиться в рамках 9-ї Міжнародної міждисциплінарної
школи-конференції "Сучасні проблеми науки та освіти".
1.2. Теми робіт, поданих на конкурс повинні відповідати тематиці конференції.
2. Мета конкурсу:
2.1. Привертання уваги талановитої молоді до проблем науки та освіти, сприяння розумінню ведучої ролі науки
та освіти в розвитку сучасної цивілізованої держави, необхідності системного підходу до рішення науково-освітніх
задач.;
2.2. Підвищення престижу наукової діяльності студентів, залучення до наукової праці талановитих, перспективних студентів;
2.3. Привертання уваги ведучих учених, промисловців, підприємців і, особливо, керівників до наукового потенціалу студентства, до підготовки молодої системно мислячої зміни як у сфері наукових досліджень, так і в сфері
освіти;
2.4. Створення умов для обміну знаннями, ідеями, досягненнями студентів;
2.5. Забезпечення можливості студентам одержати оцінку своїх наукових робіт з боку міжнародної наукової громадськості, поспілкуватися особисто з ведучими вченими світу, установити контакти як між собою, так і зі старшими колегами;
2.6. Пропаганда в студентському середовищі досягнень науки, освіти та просвітництва.
3. Етапи конкурсу:
3.1. Попередня експертиза (на цьому етапі розглядають і оцінюють подані на конкурс роботи при забезпеченні їх
анонімності; ранжирують по кожному з напрямків на основі аналізу оціночних аркушів, заповнюваних кожним з
експертів).
3.2. Публікація тез доповідей (тези доповідей учасників конкурсу студентських наукових праць публікуються в
збірнику тез доповідей 9-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної школи-конференції "Сучасні проблеми науки та освіти"). В кінці тексту тез додається "Тези конкурсної студентської роботи".
3.3. Апробація робіт на секційних засіданнях 9-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної школиконференції "Сучасні проблеми науки та освіти" (на цьому етапі на основі доповідей учасників конкурсу оцінюється загальний рівень конкурсанта, ерудиція, уміння стисло і ясно викласти суть проблеми, дослідженню якої присвячена робота, чітко виділити свій внесок у її рішення).
3.4. Нагородження переможців (переможці конкурсу нагороджуються дипломами і пам'ятними подарунками; роботи переможців після рецензування публікуються в науковому виданні "Проблеми науки, освіти та управління").
4. Конкурсна комісія:
1.1. Експертна і конкурсна комісія формуються і затверджуються Вченою Радою Української Асоціації "Жінки в
науці та освіті".
1.2. Експертна і конкурсна комісії працюють на громадських засадах.
1.2. У конкурсну комісію обов'язково включаються керівники і секретарі відповідних секцій 9-ї Міжнародної міждисциплінарної школи-конференції "Сучасні проблеми науки та освіти".
5. Вимоги до учасників конкурсу:
5.1. Учасником конкурсу може стати будь-який студент України чи Зарубіжжя незалежно від форми навчання,
який одержує першу вищу освіту.
5.2. Учасником конкурсу може стати група студентів, що виконала комплексну наукову роботу.
5.3. Один учасник може подати на конкурс тільки одну роботу.
5.4. Авторами конкурсної роботи і відповідних тез можуть бути тільки студенти! Відомості про керівника надаються в заявці.
6. Умови участі.
Для участі в конкурсі студентських наукових робіт необхідно виконати умови участі, обумовлені в інформаційному повідомленні про конференцію. Текст конкурсної наукової роботи не повинен перевищувати 10 сторінок.
Вчена Рада Української Асоціації “Жінки в науці та освіті”

