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1. Конкурс з наукових досліджень «Державне агентство з  

питань науки, інновацій та інформатизації України – академія наук  

Республіки Молдова» на 2014-2015 рр.   

На виконання Угоди між 

Урядом України і Урядом 

Республіки Молдова про 

співробітництво в галузі 

освіти, науки та культури 

від 20 березня 1993 р., Дер-

жавне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації 

України та Академія наук Республіки Молдова оголошують кон-

курс спільних українсько-молдавських проектів із таких пріори-

тетних напрямів: 

Інформаційні та 

комунікаційні тех-

нології; 

Нові матеріали; 

Біотехнології; 

Нанотехнології; 

Енергетика та енергоефективність; 

Медицина і фармація; 

Охорона навколишнього середовища. 

Конкурс відкритий для наукових лабораторій, науково-

дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних 

установ і підприємств обох країн. 
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Джерело 

Детальніше 

 

Дедлайн: 

31.05.2013 

http://www.dknii.gov.ua/index.php/2010-07-13-09-19-57/2011-01-28-14-27-10
http://www.dknii.gov.ua/images/stories/18.03_info.doc


2. Конкурс з наукових досліджень «Державне агентство з питань науки, 

 інновацій та інформатизації України – Міністерство освіти та науки  

Республіки Литва» на 2014-2015 рр.  

На виконання Угоди між Урядом України та Урядом 

Литовської Республіки про співробітництво в галузі 

науки освіти і культури від 04.08.93, Протоколу  № 

3 Третього (заочного) засідання двосторонньої 

українсько-литовської комісії з питань науки та тех-

нологій, Державне агентство з питань науки, інно-

вацій та  інформатизації України та Міністерство 

освіти і науки Республіки Литва оголошують конкурс спільних 

українсько-литовських проектів із таких пріоритетних напрямів: 

Інформаційні та нові виробничі технології  (лазерні, пре-

цизійні, механотронні, робототехнічні, плазменні та інші); 

Енергетика та енергоефективність; 

Екологія та раціональне природокористування; 

Науки про життя, нові технології лікування та профілактики 

найпоширеніших хвороб, дослідження у сфері біотехнології, 

біоінженерії та ге-

нетики; 

Нові речовини 

та матеріали; 

Соціальні та гу-

манітарні науки. 

Конкурс відкритий 

для наукових лабораторій, науково-дослідних груп вищих нав-

чальних закладів, науково-дослідних установ і підприємств обох 

країн.  

Дедлайн: 

30.04.2013 

 

 

 

 

Джерело 

Детальніше 
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Дедлайн:  

3.07.2013  

 

 

 

 

Джерело 

Детальніше 

3. Конкурс з наукових досліджень «Державне агентство з питань науки, інновацій 

та інформатизації України – Міністерство освіти, науки, досліджень і спорту  

Словацької республіки» на 2014-2015 рр.  

     На виконання Угоди між Кабінетом Мі-

ністрів України та Урядом Словацької Рес-

публіки про науково-технологічне співро-

бітництво від 2 грудня 2002 р. Державне 

агентство з питань науки, інновацій та ін-

форматизації України і Міністерство осві-

ти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки 

оголошують конкурс спільних українсько-

словацьких проектів із таких пріоритетних напрямів: 

Інформаційні та комунікаційні технології 

Нові матеріали і технології, нанотехнології 

Енергетика та енергоефективність 

Охорона навколишнього середовища 

Біомедицина, біотехнології 

Конкурс відкритий для наукових лабораторій, науко-

во-дослідних 

груп вищих 

навчальних за-

кладів, науко-

во-дослідних 

установ і підп-

риємств обох 

країн.  
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Відповідно до положень Угоди між 

Міністерством у справах науки і техно-

логій України та Радою науки та техно-

логічних досліджень TUBITAK від 

.02.1997 р., Угоди між Кабінетом Мініс-

трів України та Урядом Турецької Рес-

публіки про співробітництво у сфері 

науки і технологій від 07.06.2005 р. Державне агентство з пи-

тань науки, інновацій та інформатизації України та Рада з пи-

тань науково-технологічних досліджень Турецької Республіки 

(ТЮБІТАК) оголошують конкурс спільних українсько-

турецьких науково-технічних проектів із таких пріоритетних 

напрямів: 

Інформаційні та комунікаційні технології; 

Нові матеріали і технології, нанотехнології; 

Енергетика, енергоефективність; 

Охорона навколишнього середовища; 

Біомедицини, біотехнологій; 

Морські та геофізичні дослідження; 

Машини та устаткування; 

Автомобільні технології; 

Безпека продуктів харчування. 

Конкурс відкритий для наукових лабораторій, науково-

дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-

дослідних установ і підприємств обох країн.  

4. Конкурс з наукових досліджень «Державне агентство з питань науки, інно-

вацій та інформатизації України – Рада з питань науково-технологічних  

досліджень Туреччини (TUBITAK)» на 2014-2015 рр. 
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Дедлайн:  

14.06.2013   

 

 

 

Джерело 

Детальніше 
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Дедлайн:   

15.06.2013   

 

 

 

 

 

Джерело 

5. Гранти університету Білефельда (Німеччина)  

Університет м. Білефельда 

(Німеччина) пропонує іноземним 

фахівцям, що працюють над дисер-

таційними дослідженнями з історії, 

соціології, антропології або політо-

логії взяти участь у програмі стипе-

ндій у Bielefeld Graduate School in 

History and Sociology. Учасниками 

програми можуть бути також грома-

дяни Німеччини,які здобули освіту в 

закордонних вузах. 

Стипендіати отримають можливість 

працювати над дисертацією, відві-

дувати курси навчальної програми і 

налагодити контакти з науковим 

співтовариством. 

Тривалість візиту - від 4 до шести 

місяців, розмір стипендії - 1200 євро 

в місяць. У разі необхідності стипен-

діатові можуть бути виділені додат-

кові кошти на покриття транспорт-

них витрат і допомоги на дітей. 

Взяти участь в конкурсі можуть дос-

лідники, що працюють над дисерта-

цією по соціології, історії, антропо-

логії або політиці. Проект кандида-

та повинен відповідати одній з об-

ласті дослідження, які охоплюють-

ся BGHS. 

Для участі в програмі необхідно на-

дати: 

мотиваційний лист (400 знаків) з 

обґрунтуванням інтересу кандидата 

в участі в програмі. У листі слід за-

значити значущі напрямки дослі-

джень і вказати імена двох профе-

сорів BGHS, у співпраці з якими за-

цікавлений потенційний учасник; 

коротку біографію; 

проект дослідження з історії або со-

ціології (2 000 слів максимум); 

графік роботи і плановані терміни 

перебування в BGHS; 

рекомендаційний лист від науково-

го керівника з університету, в якому 

проходить навчання потенційний 

учасник програми; 

копію диплома про вищу освіту. 

Всі документи заявки, складені ні-

мецькою або англійською мовою, 

слід відправити у форматі PDF фай-

лу електронною поштою application

-bghs@uni-bielefeld.de.  
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Навчання в американських університе-

тах від одного до двох років на здобут-

тя ступеня магістра. У конкурсі можуть 

брати участь студенти старших курсів, 

випускники ВНЗ. 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, техні-

чні та природничі дисципліни. 

Вимоги до кандидатів: 

- мати українське громадянство та проживати в Україні 

на час проведення конкурсу 

- володіти англійською мовою на рівні достатньому 

для професійного спілкування в англомовному акаде-

мічному середовищі 

-  мати щонайменше диплом бакалавра на час призна-

чення стипендії (у серпні 2014 р.) 

- повернутись в Україну на 2 роки після завершення те-

рміну гранту відповідно до вимог візи J-1, яку отриму-

ють учасники програм обмі-

нів 

Умови гранту: 

· оплата навчання в універси-

теті 

· щомісячна стипендія 

· медичне страхування 

· квиток в обидві сторони. 

6. Fulbright Graduate Student  

Program  
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Дедлайн:  

16.05.2013    

  

 

 

Джерело 

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


 

 

Дедлайн:   

30.04.2013   

 

 

 

 

Джерело 

7. Навчання в університетах Словаччини   

Програма, 

яка дає мож-

ливість на-

вчатися в уні-

верситетах 

Словаччини. 

Кандидати 

можуть вибрати факультет і 

спеціальність. 

Курс для студентів триває до 

двох семестрів, стипендія 

складе €280 в місяць; 

які навчаються за програмою 

PhD можуть подати заявку на 

курс від одного до 12 місяців, 

стипендія складе €470 в мі-

сяць; тривалість курсу для 

університетських викладачів 

може тривати до 12 місяців, в 

залежності від досвіду канди-

датів, стипендія може дося-

гати €1 000 в місяць.  

Взяти участь в конкурсі мо-

жуть студенти старших кур-

сів, викладачі університетів, 

кандидати наук і всі бажаючі 

з досвідом проведення нау-

кових досліджень. 

Для участі в конкурсі канди-

датам необхідно заповнити 

онлайн-заявку, вона буде до-

ступна за шість тижнів до де-

длайну. До неї потрібно при-

кріпити наступні документи: 

резюме; 

детальну програму викла-

дання або дослідження; 

копію диплома про 

останню отриману науко-

ву ступень; 

список публікацій.  

Іноземним студентам також 

потрібно написати мотива-

ційний лист, що пояснює ін-

терес до обраної програми. У 

ньому слід вказати досвід ро-

боти і перелік вивчених дис-

циплін.  

Контакти:  

lukas.marcin@saia.sk.  
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  Німецька служба академічних об-

мінів підтримує групові практики у 

ФРН іноземних студентів під керів-

ництвом викладачів ВНЗ.  

Програма має тривати щонаймен-

ше 7 днів. Максимальна тривалість 

стипендії становить 12 днів 

(включаючи дні приїзду та 

від´їзду), хоч сама подорож може 

тривати довше. 

Вимоги до кандидатів:  

Може підтримуватися поїздка групи студентів, що на-

вчаються в одному ВНЗ та на одному факультеті як сту-

денти стаціонару, починаючи з другого семестру, під 

керівництвом викладачів ВНЗ, з метою відвідання кіль-

кох університетів (не менше двох) у Німеччині. Курс 

навчання в університеті не може закінчуватися одразу 

після поїздки. Подавати заяву на стипендію може ли-

ше український 

ВНЗ. 

Розмір стипендії: 

DAAD сплачує ко-

жному учаснику 

на день 50 євро.  

Подавати заяву 

можуть викладачі 

українських ВНЗ. Заяви необхідно заповнювати німець-

кою або англійською мовою.  

8. Групові поїздки студентів до Німеччини   
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Джерело 

http://www.daad.org.ua/ukr/stip_gruppenreisen.htm


 

 

 

Дедлайн:   

30.04.2013   

 

 

 

 

Джерело 

9. Конкурси на дослідницькі стипендії Фонду Ернста Шерінга 

(Німеччина)  

Фонд Ернста Шерінга (Німеччина) на-

дає наукові дотації докторантам, що 

проводять дослідження в галузі біо-

логії, медицини та органічної хімії, а 

також у суміжних з ними галузях. 

Не фінансуються проекти в галузі 

ботаніки та стоматології, а також проекти, які ставлять собі 

за мету проведення клінічних досліджень. 

У програмі можуть брати участь біологи, хіміки, медики, а 

також студенти специфі-

чних міждисциплінарних 

студій (біохімія, біоінфо-

рматика і т.д.), які з від-

знакою закінчили на-

вчання не пізніше, ніж за 

два роки до подачі заяв-

ки. Кандидати не повинні 

працювати над написан-

ням докторських тез у момент подачі заявки. Наукові дота-

ції виділяються на період до 2-х років. 

Заявки на участь у програмі приймаються щорічно до 30 

квітня та 31 жовтня поточного року (дата за поштовим ште-

мпелем). 

Форму заявки та її копію необхідно надіслати за адресою: 

Ernst Schering Foundation 

Dr. Carsten Klein 

Unter den Linden 32-34 

10117 Berlin.  
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У 2014 році п’ятеро українців в 

рамках Міжнародної парламент-

ської стипендії отримають мож-

ливість протягом 5 місяців (з 1 

березня до 31 липня) проходити 

стажування у Бундестазі Федера-

тивної Республіки Німеччина, що 

фінансуватиметься за рахунок Парламенту Німеччини. 

Програма розрахована на претендентів віком до 30 ро-

ків, що цікавляться політикою та прагнуть займати ак-

тивну позицію у громадському житті України. Переду-

мовами участі є завершена вища освіта та дуже добре 

володіння німецькою мовою. 

На початку програми учасники отримають від адмініст-

рації Німецького Бундестагу, Берлінських університе-

тів, а також від політичних фондів та фракцій Бундес-

тагу загальну інформацію щодо політичного життя Ні-

меччини і парламентської роботи. Після цього учасни-

ки програми пройдуть стажування в офісах депутатів 

Бундестагу в якості їх помічників. Також учасникам бу-

де надана щомісячна стипендія в розмірі 450 євро, без-

коштовне проживання в Берліні, страхування та будуть 

відшкодовані кошти на поїздку. 

Детальну інформацію, а також формуляри заявок мож-

на знайти на офіційному веб-сайті Бундестагу 

(www.bundestag.de/ips).  

Контактна особа: представник Посольства Федератив-

ної Республіки Німеччина в Україні Оксана Ковальчук 

(тел. 044-247-68-12; e-mail: pol-31@kiew.diplo.de). 

10. Стажування у парламенті Федеративної Республіки Німеччина  
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11. Конкурс розробників мобільних додатків (Nokia)  

Запрошуємо Вас взяти 

участь у Регіональному 

Конкурсі розробників мобі-

льних додатків (Regional 

Mobile Application). Кон-

курс проводиться за підт-

римки фірми Nokia, програми infoDev (Світовий Банк), 

уряду Фінляндії і відкритий для учасників з наступних 

країн: Україна, Молдова, Білорусь, Казахстан, Узбекис-

тан, Таджикистан, Киргизстан, Туркменістан, Азербай-

джан, Грузія і Вірменія.  

У конкурсі можуть брати участь самостійні розробники і 

команди (максимум - 5 осіб), що мають інноваційні ідеї 

в області мобільних додатків і націлені на їх реаліза-

цію в бізнесі. Офіційно зареєстровані юридичні особи в 

конкурсі брати участь не можуть. Реєстрація учасників 

конкурсу проводиться з 5 квітня по 22 квітня 2013 року. 

Для участі в конкурсі необхідно заповнити реєстрацій-

ну форму - http://www.mlabeca.com/eng/regional-mobile

-application-form/.   

Детальна інформація про конкурс, нагороди і 

преференції для переможців– http://

www.mlab.kt.kharkov.ua/?p=149. 

Сайт конкурсу – http://www.mlabeca.com/eng/regional-

mobile-application-contest/. 
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