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Програма надає стипендіатам можливість підвищити свій професій-
ний рівень і познайомитися з системою управління у Великій Британії 

     Програма орієнтована на представників Росії, 

Азербайджану, Вірменії, Грузії, Киргизстану, Мол-

дови та України у віці від 25 до 40 років, які 

працюють у сфері суспільної та політичної діяль-

ності, державної служби, журналістики та права.  

     Тривалість програми складає 4 тижні, під час 

яких учасники перебувають у Великобританії (у 

містах Едінбург і Лондон). Структура програми 

складається з тематичних семінарів, тренінгів, 

зустрічей з відомими громадськими та політични-

ми діячами, а також індивідуального стажування 

(наприклад, в неурядовій організації, органах дер-

жавної влади або місцевого самоврядування, засо-

бах масової інформації тощо), яка буде організова-

на для кожного учасника відповідно до його про-

фесійних інтересів.  

1. СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ДЖОНА СМІТА НА 2013 РІК  

Меморіальний Фонд Джона Сміта за-

прошує взяти участь у стипендіальній 

програмі на 2013 рік. Програма орієн-

тована на молодих і успішних 

фахівців, що працюють у сферах 

політики, громадської діяльності, 

ЗМІ, державної служби та місцевого 

самоврядування.   

Метою програми є зміцнення та роз-

ширення розуміння демократичного  

процесу та ефективного державного 

управління за допомогою навчальних 

семінарів, тренінгів та стажувань, які 

познайомлять учасників програми з 

демократичними інститутами Вели-

кобританії, а також практичними ме-

ханізмами суспільства розвиненої де-

мократії, що дозволяють підтримува-

ти і розвивати ідеї верховенства зако-

ну, прав людини, соціальної справед-

ливості.  
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Джерело:  

http://

www.johnsmithmemorial

trust.org/web/site/

FellowshipCountries/

commonwealth-of-

independant-states.asp  

Дедлайн: 

31.12.2012  

 



     Досвід роботи: Кандидати повинні мати 

постійне місце роботи на момент подання та 

розгляду заявки і мати професійний досвід.  

     Кандидати повинні працювати у сфері 

політики, у правовій сфері (особливо в галузі 

прав людини), журналістиці, державних орга-

нах влади, недержавних організаціях, що 

сприяють поширенню демократичних свобод і 

цінностей і займаються питаннями рівноправ-

ності і соціальної справедливості.  

     Всі витрати щодо участі в програмі беруть 

на себе організатори.  

     Участь у Програмі фінансується Меморіаль-

ним Фондом Джона Сміта.  

     Для попереднього відбору учасників необхідно направити в електронному ви-

гляді заявку, CV і одну кольорову фотографію на електронну пошту: 

applications@johnsmithtrust.org.  

Документація: 

2013_cis_application_form.doc (108.00 Kb) 

2013_cis_application_guidelines.pdf (187.98 Kb)  

liflet_about_jsfp.pdf (593.54 Kb) 

     Більш детальна інформація та умови участі в програмі англійською мовою до-

ступні на сайті Фонда Джона Сміта. 

     Питання щодо участі в програмі можна задати 

     Офіційному представнику Програми Джона Сміта в Росії Лілії Щегловій   

(e-mail: JSMT.Russia@johnsmithtrust.org). 
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Дедлайн:  

10.12.2012  

 

 

 

Джерело:  

www.chemeco.ru  

2. XXIII МЕНДЕЛЄЄВСЬКИЙ КОНКУРС 

СТУДЕНТІВ-ХІМІКІВ  

     Менделєєвський 

конкурс проводить-

ся з метою виявлен-

ня молодих талано-

витих хіміків і хімі-

ків-технологів се-

ред студентів і залу-

чення їх до самостійної 

науково-дослідної робо-

ти. 

Конкурс проводиться за 

двома номінаціями: 

Номінація № 1 

«Дослідження з хімії». 

Секції: 

Фізична та аналітич-

на хімія 

Неорганічна хімія і 

матеріалознавство 

Органічна та елемен-

тоорганічна хімія 

Хімія полімерів і ко-

лоїдних систем 

   У конкурсі за 

номінацією № 1 

можуть брати 

участь студенти 1-

4-х курсів. 

Номінація № 2 

«Дослідження з хімічної 

технології». 

Секції: 

Загальна хімічна тех-

нологія, основний і 

нафтохімічний син-

тез 

Технологія неоргані-

чних матеріалів 

Технологія полімерів 

і матеріалів на їх ос-

нові 

Технологія біологічно 

активних сполук  

   У конкурсі можуть 

брати участь студенти 1 - 

4-х курсів класичних 

університетів і 1- 5-х ку-

рсів технічних універси-

тетів та ВНЗ технологіч-

ної спрямованості. 

   Оплату проживання та 

харчування студентам 

під час проведення кон-

ференції бере на себе 

оргкомітет.  
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Дата проведен  

 ня: 13-14.12.12   

 

 

 

 

 Джерело:  

 www. 

 tempus.org.ua/  

    Національний Темпус-офіс в Україні в тісній 

співпраці з Представництвом Європейського 

Союзу в Україні за підтримки Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України розпочинає реєст-

рацію на Інформаційні дні програми Темпус ІV. 

   Під час заходів, Ви зможете ознайомитися з особливостя-

ми шостого конкурсу програми Темпус IV, умовами участі, 

правилами заповнення аплікаційної форми та супроводжу-

ючих документів, узяти участь у семінарі-тренінгу, дискусі-

ях; обмінятися досвідом, дізнатись результати п’ятого кон-

курсу програми Темпус ІV. Також у межах Інформаційних 

днів буде презентовано й інші освітні програми Європейсь-

кого Союзу: Еразмус Мундус та Жан Моне, та досвід вищих 

навчальних закладів, які беруть участь у цих програмах. До 

участі з презентаціями запрошено представників Відділів 

програм Темпус, Еразмус Мундус, Жан Моне Виконавчого 

агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів та куль-

тури (ЕАСЕА, Брюссель). 

   13-14 грудня 2012 року – Національний технічний уні-

верситет України «Київський політехнічний інститут», Київ 

(мова заходу – українська/англійська). 

    Представники вищих навчальних закладів, дослідниць-

ких інституцій, неурядових організацій, студенти запрошу-

ються до участі в Інформаційних днях програми Темпус, 

незалежно від області/ міста, в яких проживають. 

Реєстрація є обов’язковою. Участь в Інформа-

ційних днях є безкоштовною, транспортні ви-

трати не відшкодовуються. Будь ласка, слід-

куйте за новинами на сайті НТО в Україні. 

Детальну програму Інформаційних днів про-

грами Темпус буде розміщено на сайті Націо-

нального Темпус-офісу ближче до дати про-

ведення заходів. 

 

3. ІНФОРМАЦІЙНІ ДНІ  

ПРОГРАМИ ТЕМПУС В УКРАЇНІ 
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Дедлайн:   

30.11.201   

 

Детальніше:  

1. http://

www.rsci.ru/

grants/

grant_news/29

7/232951.php   

 

 

2.1http://
www.campusm
arenostrum.es/
convocatorias.h
tml 
 

4. ГРАНТИ 2013 ДЛЯ КАНДИДАТІВ НАУК 
(ПОСТДОК)  

В УНІВЕРСИТЕТІ М. МУРСІЯ (ІСПАНІЯ) 

   Університет 

г.Мурсія 

(Campus Mare 

Nostrum 

37/38) повідомляє про 

прийом заявок для участі 

в конкурсі грантів для мо-

лодих вчених-іноземців, 

що мають ступінь канди-

дата наук (doctorate de-

gree), що спеціалізуються 

в дослідженнях з фізики 

часток і ядерної фізики; 

штучного інтелекту, лінг-

вістики та ін. 

   Повний перелік дослід-

ницьких напрямів та кон-

тактні дані дослідницьких 

груп опубліковані на сайті 

Campus Mare Nostrum 

37 /38.  

   Фінансування 

здійснюється в рамках 

програми ЕС Marie Curie 

Actions. 

   До участі в конкурсі за-

прошуються молоді фахів-

ці, які здобули ступінь до 

крайнього терміну подачі 

заявок. З моменту отри-

мання ступеня повинно 

пройти не більше 4 років 

(на 30 листопада 2012р.).    

Зазначений строк (4 роки) 

може бути збільшений з 

урахуванням обставин 

(відпустка по народженню 

дитини або деяких ін-

ших). У цих випадках не-

обхідно надати відповідні 

документи. 

   Якщо кандидати мають 

щонайменше одну публі-

кацію, в якій вони відзна-

чені в якості основного ав-

тора.  

   До участі в конкурсі не 

допускаються вчені, які 

провели в Іспанії більше 

12 місяців за останні три 

роки. Тривалість стипендії 

- два роки. Початок про-

грами - травень 2013 року. 

   Конкурс проходить у де-

кілька етапів. Попередній 

відбір завершиться 21 гру-

дня 2012 року. Про підсу-

мки попереднього відбору 

всі учасники конкурсу бу-

дуть повідомлені в грудні 

2012.  
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 Дедлайн:  
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 Детальніше:  

 http://ambafrance

-ua.org/Stipendiial

-nii-programi  

 

 

 

 

 

 

 Дедлайн:  

 15. 12.2012  

 

 Джерело:  

www.parlament- 

berlin.de  

     Посольство Франції в Україні відкриває новий конкурс сти-

пендій для здійснення короткострокових(1-2 місяці) наукових 

стажувань у Франції. 

     Розміром 1060 євро на місяць – транспортні витрати канди-

дат сплачує самостійно, ця стипендія розрахована на аспіран-

тів та молодих науковців (до 35 років), громадян України, які 

навчаються в вищому освітньому та/чи науковому закладі 

України в аспірантурі чи докторантурі та мають необхідність 

провести дослідницьку роботу та/чи прослухати освітній курс 

у Франції(від 1 до 2 місяців). Розглядатися будуть тільки доку-

менти кандидатів, які не отримували останні три роки фінан-

сування за такою самою програмою. 

     Запрошуємо кандидатів надіслати пакет документів елект-

ронною поштою bgfselection@gmail.com  - два листи підт-

римки, один від французького запрошуючого закладу, а дру-

гий від української інституції, де навчається/працює канди-

дат; 

- резюме. 

     Заповнити анкету учасника онлайн. Всі ці документи мо-

жуть бути написані англійською чи французькою мовами. 

  

 

 

 

      

    Навчальний фонд Палати депутатів Берліна пропонує 

близько 15 річних стипендій випускникам та молодим нау-

ковцям з усіх спеціальностей, які або працюють над тема-

ми, пов’язаними з історією та культурою Берліна та Німеч-

чини, міжнародними відносинами Німеччини, або хочуть 

скористатися науковим потенціалом Берліна.  

    Протягом дванадцяти місяців перебування в Берліні сти-

пендіати одержують не тільки прекрасну можливість 

для вивчення своїх дисциплін на міжнародному рівні 

і роботи над своїм науковим проектом, а й знайом-

ляться з культурою та суспільним життям Берліна. 

Більш докладну інформацію про стіендіальной про-

грамі і формуляр заявки Ви зможете знайти на інтер-

нет-сторінці фонду за посиланням: 

http://www.parlament-berlin.de (⇒Quicklinks: 

Studienstiftung) 

5. КОРОТКОСТРОКОВА НАУКОВА  

СТИПЕНДІЯ, ФРАНЦІЯ  
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6. СТИПЕНДІЇ НАВЧАЛЬНОГО ФОНДУ ПАЛА-

ТИ ДЕПУТАТІВ БЕРЛІНА  
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Дедлайн:  

10.12.2012    

 

 

Детальніше: 

http://

www.sbf.admin

.ch/htm/

themen/

bildung/

stipendien/

eskas_en.html     

7. ШВЕЙЦАРСЬКІ ФЕДЕРАЛЬНІ СТИ-

ПЕНДІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ НА 2013–2014 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК  

Швейцарська Кон-

федерація через 

Федеральну комі-

сію по наданню 

стипендій для іно-

земців (ESKAS) на-

дає такі типи стипендій 

для науковців з закор-

дону:  

 Research Scholarships  

 PhD Scholarships  

 Post-doctoral Scholar    

 ships  

    Ці стипендії надають 

дипломованим дослід-

никам/науковцям всіх 

напрямків можливість 

для проведення науко-

вих досліджень в одно-

му з університетів 

Швейцарії, що офіційно 

визнані державою. Про-

хання ознайомитися з 

додатком. В ньому ви-

кладена детальна 

інформація, вклю-

чаючи вимоги до 

кандидатів, а та-

кож процедура подання 

документів.  

    Аплікаційні докумен-

ти подаються до Посо-

льства Швейцарії для 

попередньої перевірки. 

Досьє тих кандидатів, 

які пройшли цю переві-

рку, аналізуються Феде-

ральною комісією по 

наданню стипендій для 

іноземців (ЕСКАС), яка 

і приймає остаточне рі-

шення.  

    Аплікаційні докумен-

ти (у трьох примірни-

ках) надсилаються без-

посередньо до Посольс-

тва Швейцарії в Україні 

(вул. Козятинська 12, 

01015 Київ).  

 

    Контактна особа:  

Гут Олена  

Тел.: +38 044 281 6135  

Email: 

olena.gut@eda.admin.ch  
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 Детальніше:  

1. http://

www.snf.ch/E/

international/

europe/scopes/

Pages/call-for-

proposals.aspx     

2. http://

konkursgrant.ru/  

  

     Програма науко-

вої співпраці між 

Східною Європою 

та Швейцарією 

(SCOPES) реалізу-

ється Швейцарсь-

ким національним науковим фондом (SNSF) спі-

льно зі швейцарським Агенством по розвитку та 

співпраці (SDC). 

Конференц-гранти дозволяють дослідникам із 

країн Східної Європи (в тому числі Росія, Україна, 

Казахстан та інші країни СНД) брати участь у мі-

жнародних наукових конференціях, що прово-

дяться в Швейцарії, забезпечуючи фінансування 

транспортних витрат і проживання учасників із 

країн-партнерів Східної Європи. 

Термін перебування в рамках конференції - мак-

симум 7 днів. Максимальне покриття тревел-

гранту 10 тисяч 

швейцарських 

франків. 

  Перевага в рам-

ках програми буде 

надаватися моло-

дим вченим 

(молодше 45 років) та активним учасникам кон-

ференцій.  

8. ГРАНТИ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕН-

ЦІЯХ SCOPES 2012, ШВЕЙЦАРІЯ  
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Дедлайн:   

01.12.2012    

 

 

Детальніше: 

http://

www.lanekasse

n.no/

Toppmeny/

Languages/

English/   

9. ГРАНТИ НА НАВЧАННЯ В НОРВЕГІЇ  

Мета державної 

програми квот - 

інтернаціоналі-

зація норвезь-

кого вищої 

освіти та допо-

мога іноземним студен-

там в отриманні освіти, 

корисної для  їхніх рідних 

країн. 

    У більшості випадків 

освітні курси, запропоно-

вані в рамках програми 

квот, проводяться англій-

ською мовою, тому заяв-

никам, для яких англійсь-

ка мова не є рідною, необ-

хідно представити доку-

мент, що підтверджує сту-

пінь володіння англійсь-

кою. Кожен з вузів-

учасників програми вису-

ває свої ви-

моги до знан-

ня мови сти-

пендіатами. 

    Біль шість 

університетів 

та університетських коле-

джів Норвегії беруть 

участь у програмі квот. 

Запрошуються студенти з 

країн, що розвиваються 

(в тому числі і Україна). 

Як правило, фінансова 

підтримка надається на 

чотири роки навчання. 

Неповні освітні програми 

не фінансуються.  

    В рамках програми сту-

денти-іноземці отриму-

ють такі самі кошти, як і 

норвезькі студенти, що 

навчаються по еквівален-

тній освітній програмі.  

    Учасникам програми 

може бути надане додат-

кове фінансування для 

покриття транспортних 

витрат (проїзд в Норве-

гію). Студенти можуть та-

кож подати заявку на фі-

нансування одного щорі-

чного візиту в рідну краї-

ну, якщо освітня програ-

ма триває довше, ніж 

один рік, і заявку для 

оплати витрат на відря-

дження для участі в дос-

лідницьких польових ро-

ботах.  

Загальний список норве-
зьких ВНЗ. 
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 Детальніше:  

 http://gurt.org.ua/

news/grants/15831/  

Посольство Сполу-

чених Штатів Аме-

рики в Україні ого-

лошує конкурс пропозицій на отримання гранту 

від Американського посольського фонду збере-

ження культурної спадщини. 

За роки своєї діяльності з 2001 року Американсь-

кий посольський фонд збереження культурної 

спадщини підтримав понад 700 пропозицій із по-

над 120 країн світу, серед яких і десять проектів 

від України. Загальна вартість внеску на підтрим-

ку культурної спадщини по всьому світу стано-

вить 36 мільйонів доларів США 

Розглядатимуться проекти кошторисом від 10 ти-

сяч доларів США, спрямовані на збереження: 

історичних пам’яток, об’єктів; 

експонатів чи колекцій; 

форм виразу традиційної культури.  

У 2012 році середній розмір гранту за проекти, пі-

дтримані в інших країнах становив приблизно 66 

тисяч доларів США. 

Більше інформації за посиланням.  

                                                       

Контакти: 

Посольство Сполуче-

них Штатів Америки в 

Україні  

kyivirc@state.gov  

10. КОНКУРС ГРАНТІВ ВІД АМЕРИКАНСЬ-

КОГО ПОСОЛЬСЬКОГО ФОНДУ ЗБЕРЕЖЕН-

НЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  
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Детальніше: 

http://

ww-

w.humboldt-

found-

ation.de/web/

humboldt-

fellowship-

postdoc.html   

11. ГРАНТЫ ФОНДУ ГУМБОЛЬДТА ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ,  

НІМЕЧЧИНА  

     Фонд імені Олександ-

ра Гумбольдта надає 

гранти (Гумбольдтівські 

науково-дослідницькі 

стипендії для молодих 

вчених) дослідникам, 

які починають свою ака-

демічну кар'єру і здатні 

підтвердити свою квалі-

фікацію, які захистили 

кандидатські дисертації 

протягом останніх 4-х 

років. 

    Стипендіати отриму-

ють можливість роботи 

над дослідницьким про-

ектом в Німеччині стро-

ком від 6 до 24 місяців. 

    Проект здійснюється 

у тісній співпраці з 

приймаючим німець-

ким колегою. 

 

 

Стипендії надаються на-

уковцям будь-якої дер-

жави, що спеціалізують-

ся в будь-якій області 

знань. 

    Терміни надання сти-

пендій не обмежені, то-

му дослідники можуть 

звертатися до Фонду 

імені Гумбольдта в будь

-який час року. 

    Фонд виділяє вченим-

дослідникам приблизно 

600 грантів щорічно. 

    На жаль, Фонд не має 

коштів для фінансуван-

ня короткострокових ві-

зитів до Німеччини для 

участі в конференціях, 

конгресах або тренінгах. 
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  Детальніше: 

 http://www.science

-community.org/ru/

content/japanese-

government-s-mext-

scholarship-2013-

7817  

    Можуть приймати участь магістри та кандидати на-

ук із наступних дисциплін: машинобудування, елект-

ротехніка та інформаційні системи, матеріалознавст-

во, аеронавтика та астронавтика, створення хімічних 

систем.  

    Ця особлива програма надає студентам не японсь-

кого походження можливість отримати ступінь док-

тора інженерних наук (3 роки) або магістра інженерії 

(2 роки).  

    Десятьом найкращим студентам буде надано стипе-

ндії від Монбу-кагакушо уряду Японії (МЕХТ: Мініс-

терство освіти, культури, спорту, науки та техноло-

гій).  

     Для того, щоб 

подати заявку на 

2013 навчальний 

рік, потрібно на-

діслати спеціаль-

ну Форму до Мі-

ж н а р о д н о г о 

центру MEM International Graduate Program Admis-

sions Office до 17:00 30 

листопада 2012 року (за 

японським часом). Будь-

ласка, надсилайте матері-

али рекомендованим лис-

том або через міжнарод-

ний сервіс доставки, на-

приклад UPS або FEDEX. 

За наступним посиланням можна скачати  Форму 

для подачі заявок.  

12. СТИПЕНДІЇ ВІД УРЯДУ ЯПОНІЇ НА 2013 РІК  
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В рамках програми Еразмус Мундус 

(Erasmus Mundus) оголошена програма гран-

тів для дворічного навчання в магістратурі за спеціаль-

ністю астрономія і астрофізика - AstroMundus 2013. 

Програма реалізується партнерством п'яти європейсь-

ких університетів у чотирьох європейських країнах - 

Австрії, Італії, Німеччини, Сербії. 

Список університетів - учасників 

програми: 
 

University of Innsbruck  

University of Belgrade  

University of Göttingen  

University of Padova  

University of Rome Tor Vergata 
     

     До участі в програмі запрошуються студенти будь-

якої національності, як з країн ЄС, так і з інших країн, 

що мають диплом бакалавра в астрономії, астрофізиці, 

фізиці, математиці або сертифікат, що свідчить про ек-

вівалентну освіту (3 роки навчання, щонайменше 180 

ECTS) в перерахованих вище дисциплінах. Від претен-

дентів вимагається також сертифікат знання англійсь-

кої мови. 

     Успішні кандидати отримають можливість пройти 

магістерський курс щонайменше в двох університетах 

партнерства. Після завершення навчання учасники 

програми отримують ступінь магістра тих університе-

тів, в яких пройшли навчання в рамках програми. На-

вчання ведеться англійською мовою, проте стипендіа-

там надається можливість вивчити мову тієї країни, в 

якій надається навчання за програмою. 

    Детальна інформація опублікована на сайті програми 

AstroMundus  

13. ГРАНТИ ASTROMUNDUS 2013 ДЛЯ 

НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ ЄВРО-

ПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ  

Дедлайн:  

30.11.2012  

 

 

 

 

Детальніше:  
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www.rsci.ru/
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gran-

t_news/257/2

32901.php  
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 

 

 

Випуск  № 186  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. 

9.11.12 
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