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Шановні викладачі вищих навчальних закла-

дів України! 

Звертаємо Вашу увагу, що конкурс Програми ЄС ім. 

Жана Моне триває! Ви можете ознайомитись з де-

талями, особливостями, вимогами та аплікаційни-

ми формами на сайті:  

http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/

jean_monnet_key_activity_1_en.php    
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Дедлайн:  

15.02.13   

 

Джерело  

  

1. КОНКУРС ПРОГРАМИ ЄС  

ІМ. ЖАНА МОНЕ 2013 ТРИВАЄ  

2. НОВІ КОНКУРСИ 7-Ї РАМКОВОЇ  

ПРОГРАМИ НА 2013 РІК  

Конкурси оголошено в рамках всіх підпрограм РП7:  

"Співробітництво" (Cooperation), "Люди" (People), 

"Ідеї" (Ideas), "Можливості" (Capacities).  

Інформація щодо всіх відкритих наразі конкурсів, в 

яких представники України можуть брати участь 

знаходиться на сайті. Детальна інформація щодо кожного конкурсу 

знаходиться на сайті Порталу для учасників: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls. 

Нагадуємо, що оголошені конкурси є останніми конкурсами Сьомої Рам-

кової програми ЄС. Наступна Програма Горизонт 2020 починається з 1 

січня 2014 року. 

 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_key_activity_1_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_key_activity_1_en.php
http://www.tempus.org.ua/uk/osvitni-programy-es-dlja-universytetiv-ta-studentiv/programa-zhan-mone/669-konkurs-programi-jes-im-zhana-mone-trivaje.html
http://www.fp7-ncp.kiev.ua/~fpnipkie/index.php/assets/News/2012/FP72013.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls


3. КОНКУРС ПРОЕКТІВ У РАМКАХ ПРОЕКТУ  

ERASMUS MUNDUS  

    Європейська Комісія оголосила конкурс проектів у рамках   

програми Erasmus Mundus II. Загальний бюджет конкурсу – 

понад 194 млн. євро. З них 70,695 млн. євро передбачено на 

проекти у країнах південного і східного вимірів Європейського 

інструменту сусідства і партнерства. Їхня реалізація здійснюва-

тиметься у рамках програми Партнерство Erasmus Mundus. 

Підтримка надаватиметься проектам, що впроваджуватимуться 

у рамках двох із трьох пріоритетних напрямів діяльності про-

грами Erasmus Mundus. 

Перший напрям (Action 2) має на меті розвивати структуровану 

співпрацю між вищими навчальними закладами Європи та ін-

ших країн. У такий спосіб проект повинен сприяти мобільності 

студентів (бакалаврів і магістрів), докторантів, дослідників, на-

укових співробітників, адміністративно-господарського персо-

налу. 

На реалізацію проектів у рамках цього напряму в країнах-

учасницях Східного партнерства (Азербайджані, Білорусі, Вір-

менії, Грузії, Молдові та Україні) передбачено 29,385 млн. євро. 

У рамках другого (Action 3) напряму підтримку отримають про-

екти, які сприятимуть розвитку європейської вищої освіти за 

допомогою підвищення її привабливості, іміджу, впізнаваності 

та доступності. Перевага надаватиметься ініціативам, які зоріє-

нтовані на розвиток вищої освіти у певних географічних зонах, 

зокрема у східних та південних країнах-сусідах ЄС. 

Загальний бюджет, призначений для співфінансування проек-

тів у рамках цього напряму, складає 2 млн. євро. 

Вищі навчальні заклади країн Європейського інструменту су-

сідства і партнерства допускаються до участі у конкурсі як пов-

ноправні партнери у проектах 

Erasmus Mundus. Однак заявки 

на участь мають подавати за-

клади з країн-членів ЄС.  

Більше інформації можна 

знайти на сайті. 
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eeas-

.europa.eu/

delegations/

ukraine/

pres-

s_corner/

all_news/

news-

/2013/2013_0

1_16_2_uk.ht
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Дедлайн: 
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http://www.enpi-info.eu/eastportal/news/latest/31730/€70-million-available-for-ENPI-partners-under-new-Erasmus-Mundus-projects
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_01_16_2_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_01_16_2_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_01_16_2_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_01_16_2_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_01_16_2_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_01_16_2_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_01_16_2_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_01_16_2_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_01_16_2_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_01_16_2_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_01_16_2_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_01_16_2_uk.htm


Конкурс програми Темпус VI з бюджетом збіль-

шеним практично в два рази оголошено. Це 

останній конкурс поточної програми перед за-

провадженням нової освітньої програми Ераз-

мус для всіх. Запрошуємо до участі в Інформаційних 

днях програми Темпус та до консультацій щодо участі в 

конкурсі. 

Документи, що відносяться до конкурсної документації 

шостого конкурсу, та правила подання аплікаційного па-

кету документів можна знайти на сайті.      

Для того щоб взяти участь і подати заявку для участі в 

конкурсі, перш за все необхідно:  

уважно прочитати інструкції з описом програми Тем-

пус IV, умовами участі, правилами та пріоритетами 

для написання проектів у документі за лінком: 

http://eacea.ec.europa.eu/ .  

визначити тип та тематику майбутнього проекту та 

переконатись, що тематика відповідає стратегії ро-

звитку Вашого закладу і національним та/або регіо-

нальним пріоритетам програми Темпус IV; 

створити партнерство дотримуючись вимог до учас-

ників та партнерства, зверніть увагу, що обраний 

пріоритет повинен співпадати для всіх учасників кон-

сорціуму; 

із складу партнерства обрати грант-апліканта, тобто 

ту організацію, яка подасть заявку та буде нести від-

повідальність за реалізацію проекту та звітувати пе-

ред EACEA; 

у активній співпраці з партнерами підготувати або 

взяти участь у підготовці проектної заявки та всі не-

обхідні документи англійською (французькою чи ні-

мецькою) мовою та подати до визначеного терміну.  
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Дедлайн: 
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Джерело:  

http://

tempus.org.ua/

uk/news/863-6-ij-

konkurs-programi

-tempus-iv-

ogolosheno-.html  

4. ОСТАННІЙ 6-ИЙ КОНКУРС  

ПРОГРАМИ ТЕМПУС IV  

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2012/call_eacea_35_2012_en.php.
http://eacea.ec.europa.eu/
http://tempus.org.ua/uk/news/863-6-ij-konkurs-programi-tempus-iv-ogolosheno-.html
http://tempus.org.ua/uk/news/863-6-ij-konkurs-programi-tempus-iv-ogolosheno-.html
http://tempus.org.ua/uk/news/863-6-ij-konkurs-programi-tempus-iv-ogolosheno-.html
http://tempus.org.ua/uk/news/863-6-ij-konkurs-programi-tempus-iv-ogolosheno-.html
http://tempus.org.ua/uk/news/863-6-ij-konkurs-programi-tempus-iv-ogolosheno-.html
http://tempus.org.ua/uk/news/863-6-ij-konkurs-programi-tempus-iv-ogolosheno-.html


 

Джерело 

   

 

 

 

 

Дедлайн: 

1.02.2013 

Джерело:  

http://

eu.prostir.ua/

gra-

.html   

5. СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ/ 

ДОСЛІДЖЕННЯ/ВИКЛАДАННЯ 

ЕРАЗМУС МУНДУС НА 2013-2014  

     Шановні студенти, випускники, дослід-

ники! 

Якщо Ви маєте, чи у цьому навчальному 

році отримаєте ступінь бакалавра/ магістра, чи навчаєтесь в 

аспірантурі запрошуємо Вас скористатись можливістю отри-

мання стипендій на навчання у рамках програми ЄС ЕРАЗ-

МУС МУНДУС. Окремі можливості ще є і для викладачів. 

Конкурси по магістерських и PhD програмах навчання вже 

тривають в рамках напрямів програми Еразмус Мундус І та 

Еразмус Мундус ІІ. 

Запрошуємо ознайомитись з можливостями за посиланнями:  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/

scholarships_students_academics_en.php  
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6. МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА  

У ОСЛО, 2013-2014  

Міжнародна літня школа пропонує сти-

пендії для участі у студентських програ-

мах в Університеті Осло, Норвегія.  

Стипендія покриває:  

витрати на проїзд  

основні внутрішні та позакампусові витрати  

плату за додаткові курси  

кишенькові гроші (3000 норвезьких крон).  

Взяти участь можуть Студенти з країн, що входили у Радян-

ський Союз та студенти із Східної Європи. 

Вимоги до магістрів, які хочуть взяти участь в школі:  

- Магістри з країн, що входили у Радянський Союз та із Схід-

ної Європи. Для отримання більшої інформації – відвідайте 

сайт: http://www.uio.no/english/studies/

summerschool/fees/scholarships/index.html   

http://www.tempus.org.ua/uk/osvitni-programy-es-dlja-universytetiv-ta-studentiv/erazmus-mundus-2009-2013/869-stipendiji-na-navchanna-doslidzhenna-vikladanna-jerazmus-mundus-na-2013-2014.html
http://eu.prostir.ua/grants/256029.html
http://eu.prostir.ua/grants/256029.html
http://eu.prostir.ua/grants/256029.html
http://eu.prostir.ua/grants/256029.html
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php
http://www.uio.no/english/studies/summerschool/fees/scholarships/index.html
http://www.uio.no/english/studies/summerschool/fees/scholarships/index.html


 

Державний фонд фундаментальних досліджень (далі - ДФФД) і 

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатиза-

ції України  відповідно до Указу Президента України “Про до-

даткові заходи щодо підтримки молодих учених” від 9 квітня 

2002 року № 315/2002 та Положення про порядок надання 

грантів Президента України для підтримки наукових дослі-

джень молодих учених (далі - гранти), затвердженого Указом 

Президента України від 24 грудня 2002 року № 1210/2002, 

оголошують проведення конкурсу Ф56 наукових проектів мо-

лодих учених на здобуття вказаних грантів.  

До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на час 

подання запиту): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 

33 років, кандидати наук – до 30 років. 

Грошовий розмір гранту складає: для докторів наук – 90 тис. 

грн.; для докторантів – 75 тис. грн.; для кандидатів наук – 60 

тис. грн.  

Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових 

досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх дослі-

джень (у тому числі тих, на проведення яких гранти вже нада-

вались). 

На конкурс подаються 

проекти з фундаменталь-

них та прикладних науко-

вих досліджень, здатні 

внести  істотний   вклад у 

розширення й поглиблен-

ня наукових знань, відріз-

няються новизною в поста-

новці й методах проведення досліджень і мають вагому  науко-

ву  й  практичну значимість. 

Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених 

України, які постійно проживають і працюють в Україні.  

7. КОНКУРС НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ НА  
ЗДОБУТТЯ ГРАНТІВ  

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  

6 

 

 

Дедлайн: 

 1.01.13   

 

 

 Джерело:  
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www.dffd.gov.u
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35/314-f-56-

2013.html  



 

 

Дедлайн:   
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Детальніше:  

http://

www.daad.org.

ua/ukr/

stip_gruppenre

isen.htm  

8. ГРУПОВІ ПОЇЗДКИ ДЛЯ ІНОЗЕМ-
НИХ СТУДЕНТІВ У НІМЕЧЧИНУ  

 Німецька служ-

ба академічних 

обмінів підтри-

м у є  г р у п о в і 

практики у ФРН 

іноземних студе-

нтів під керівництвом ви-

кладачів ВНЗ. 

Програма має тривати що-

найменше 7 днів. Максима-

льна тривалість стипендії 

с т а н о в и т ь  1 2  д н і в 

(включаючи дні приїзду та 

від´їзду), хоч сама подорож 

може тривати довше. 

DAAD забезпечує медичне 

страхування, страхування 

від нещасних випадків та 

страхування від випадкових 

пошкоджень чужого майна 

для всієї групи. Більш до-

кладна інформація подаєть-

ся у підтвердженні про 

отримання стипендії. DAAD 

в жодному разі не покриває 

витрати на проїзд поза ме-

жами Німеччини.  

Подорож самос-

тійно організову-

ється та здійсню-

ється групою або 

викладачем ВНЗ, 

який подає заяву 

на стипендію. 

Групи з віддалених регіонів 

України за домовленістю з 

DAAD можуть в окремих ви-

падках подавати заяву на 

організовану групову поїзд-

ку.  

Може підтримуватися поїзд-

ка групи студентів, зарахо-

ваних в одному ВНЗ на од-

ному факультеті як регуляр-

ні студенти, починаючи з 

другого семестра, під керів-

ництвом викладачів ВНЗ, з 

метою відвідання декількох 

університетів (не менше 

двох) у Німеччині. Подавати 

заяву на стипендію може 

лише український ВНЗ. 

За домовленістю з DAAD як 

виключення до складу груп 

можуть входити окремі аспі-

ранти. Кількість учасників 

має бути не меньшою за 10 і 

не більшою за 15 осіб. Дода-

тково може бути профінан-

сований один викладач ВНЗ 

як супроводжуюча особа.  
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     Польсько-Американський Фонд Свободи і Польсько-

Американська Комісія Фулбрайта оголошують відкритий кон-

курс для кандидатів з України, Білорусі, Росії, а також Молдо-

ви, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Казахстану і Киргизстану 

на  отримання Стипендій ім. Лейна Кіркланда у 2013/2014 на-

вчальному році. 

Програма адресована молодим лідерам, що здобули вищу 

освіту, які зацікавлені у розвитку демократії, економіки і гро-

мадянського суспільства у своїх країнах та в регіоні.  

Реалізація Програми відбувається в рамках двосеместрового 

навчання у вищих навчальних закладах Польщі та 2-4 тижне-

вих професійних стажувань у державних або приватних уста-

новах і організаціях. 

Спеціальності: 

економіка і менеджмент; 

адміністрація / менеджмент (бізнес, НУО, культура, охоро-

на навколишнього середовища, охорона здоров’я); 

державне управління (органи державної влади і самовря-

дування); 

право; 

суспільні науки (соціальна психологія, соціологія); 

політологія і міжнародні відносини; 

політика розвитку та гуманітарна допомога. 

Обов’язкові вимоги:  

громадянство і постійне проживання в одній із вищевказа-

них держав (особи, які мають карту постійного проживан-

ня в Польщі, не можуть претендувати на отримання стипе-

ндії Кіркланда); 

повна вища освіта (ступінь магістра); 

вік до 35 років (в обґрунтованих випадках до 40 років); 

знання польської мови (на рівні, достатньому для 

участі в лекціях та семінарських заняттях, а також 

для написання дипломної роботи) або знання анг-

лійської мови – у випадку обрання кандидатом кон-

кретного навчального курсу на цій мові (в такій си-

туації достатнім вважається пасивне знання польсь-

кої мови); 

досвід професійної діяльності – мінімум 2 роки. 

9. СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА  

ІМ. ЛЕЙНА КІРКЛАНДА  
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Дедлайн:  

 1.03.2013  

 

 

Детальніше:  

http://

www.polinst.k

iev.ua/

schola-

rship.html  
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Дедлайн:  

 1.03.2013  

 

 

Детальніше:  

http://

www.osvita.o

rg.ua/

events-

/2081.html  

10. ГРАНТ НА НАВЧАННЯ В  

НІДЕРЛАНДАХ 

УНІВЕРСИТЕТ РАДБОУД  

Програма для канди-

датів, що бажають 

отримати ступінь ба-

калавра або магістра, 

з усіх дисциплін, що викладаються в університеті Рад-

боуд. Навчання триває від одного до двох років і ве-

деться англійською мовою. Стипендія покриває до 80-

% вартості навчання, витрати на отримання візи, ме-

дичну страховку і проживання. Розмір гранту зале-

жить від обраної програми. 

Вимоги до кандидатів: 

Подати документи на конкурс можуть студенти і бака-

лаври, що бажають продовжувати навчання за вибра-

ним фахом. Дисципліна значення не має. Володіння 

англійською мовою обов'язкове. 

Оформлення заявки: 

Для участі в конкурсі необхідно заповнити дві заявки: 

загальну для реєстрації і заявку кандидата, необхідну 

для подання інших документів (мотиваційний лист, 

сертифікат, що під-

тверджує знання 

англійської мови, 

нотаріально завіре-

ні і перекладені ан-

глійською мовою 

диплом і виписка із 

залікової відомос-

ті).  
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Щорічно Посольство Франції в Україні оголо-

шує конкурс стипендій уряду Франції. 

Щоб взяти участь у конкурсі необхідно до 15 

березня 2013 року заповнити формуляр на 

сайті Посольства Франції та підготувати такі докуме-

нти: 

 - резюме (1 стр. максимально + публікації, формат 

doc чи pdf)  

 - чітко та детально викладений навчальний проект 

(2 стор. макс., формат doc чи pdf)  

 - мотиваційний лист (1 стор. формат doc чи pdf)  

 - лист від французького навчального закладу, який 

підтверджує зацікавленість Вашою кандидатурою, чи 

лист про попереднє зарахування (формат pdf)  

 - копія останнього університетського диплому з до-

датками або виписка оцінок за останні 4 роки на-

вчання (формат 

pdf) та їх перек-

лад (формат doc) 

У середини квіт-

ня кандидатів, 

документи яких 

будуть відібрані у 

результаті попереднього конкурсу, будуть запрошені 

на співбесіду. 

11. СТИПЕНДІЇ УРЯДУ ФРАНЦІЇ  
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Дедлайн:  
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Детальніше:  

http://

nauka.in.ua/

opportunities/

fellowship/

arti-

cle_detail/846
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Програма розрахована для студентів/молодих фахів-

ців із закінченою вищою осівтою у галузі менеджме-

нта або інженерії. 

Щоб взяти участь у конкурсі необхідно до 15 березня 

2013 року заповнити формуляр на сайті Посольства 

Франції та підготувати такі документи: 

заповнити анкету Copernic; 

резюме (1 стр. максимально + публікації, формат 

doc чи pdf); 

чітко та детально викладений навчальний проект 

(2 стор. макс., формат doc чи pdf); 

мотиваційний лист (1 стор. формат doc чи pdf); 

лист від французького навчального закладу, який 

підтверджує зацікавленість Вашою кандидатурою, 

чи лист про попереднє зарахування (формат pdf); 

копія останнього університетського диплому з до-

датками або виписка оцінок за останні 4 роки на-

вчання (формат pdf) та їх переклад (формат doc); 

2 рекомендаційних листа, написані французькою 

чи англійською мовами 

(формат pdf); 

У середини квітня кандидатів, до-

кументи яких будуть відібрані у 

результаті попереднього конкур-

су, будуть запрошені на співбесі-

ду. 

12. ПРОГРАМА  

СТИПЕНДІЙ COPRENIC, 

ФРАНЦІЯ  
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Дедлайн:  
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Джерело:  

http://

nauka.in.ua/

opportunities/

fellowship/

articl-

e_detail/8459   
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  
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Випуск  № 189  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. 
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