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1. Програма SCOPES, Швейцарія  

Програма SCOPES (Програма науково-технічної 

співпраці між Швейцарією та країнами Східної Єв-

ропи) фінансується Швейцарським національним науковим 

фондом (SNSF) спільно з Швейцарською агенцією розвитку та 

співробітництва (Swiss Agency for 

Development and Cooperation - SDC), 

сприяє науковій співпраці між гру-

пами дослідників та закладами в 

Швейцарії та  країнами Східної Єв-

ропи, а також незалежними країна-

ми колишнього Радянського Союзу 

для покращення якості та підвищен-

ня рівня співпраці у науковій сфері.  

Подання проектної заявки виконує виключно швейцарський 

партнер, який виступає в якості координатора проекту. 

Можливості програми: 

Спільні дослідницькі проекти (JRPs)  

JRPs забезпечують фінансування дослідників з країн-партнерів 

для реалізації інноваційних проектів за участі швейцарських ко-

лег з конкретних проблем у всіх сферах досліджень. Досліджен-

ня проводяться з використанням наукового устаткування країн 

Східної Європи та Швейцарії, що приймають участь в проекті, 

можливі взаємні візити та короткострокові перебування в Швей-

царії для дослідників з країн Східної Європи та СНД.  

Проекти інституційної співпраці (IPs)  

IPs сприяють розвитку та модернізації інституційних аспектів 

дослідження та навчальних закладів Східної Європи та СНД.  
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Дедлайн: 

20.09.2013  

http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/default.aspx


Вони також підвищують привабливість і мі-

жнародну конкурентоспроможність цих 

установ. В рамках цього інструменту науко-

во-дослідні проекти безпосередньо не фі-

нансуються. 

Підготовчі гранти (PGs) 

PGs сприяють розробці пропозицій для JRPs і IPs. Вони забезпечують вчених з 

країн-партнерів і з Швейцарії фінансовим внеском на покриття витрат для про-

ведення зустрічі з метою підготовки та розробки пропозиції в рамках JRP або IP. 

Гранти підтримки (VGs) 

VGs призначені для підвищення впливу і сталості результатів досліджень, отри-

маних в рамках JRPs і IPs. 

Гранти на участь у конференціях (CGs) 

CGs покривають витрати на проїзд та про-

живання дослідників з країн-партнерів, які 

беруть участь у міжнародних наукових кон-

ференціях, що проводяться в Швейцарії. 

Цей інструмент не пов'язаний з JRP або IP. 

Прийом заявок 

У рамках програми SCOPES 2013-2016 буде оголошено конкурс Спільних дослі-

дницьких проектів (відкритий з 20 березня по 20 вересня 2013 року) і конкурс 

для Інституційної співпраці (відкритий з 20 березня по 20 вересня 2014). Заявки 

на Підготовчі гранти можуть подаватись лише протягом дії конкурсу з метою 

підготовки JRP/IP. Заявки на Гранти підтримки, як правило, подаються в кінці 

дії JRP/IP. Заявки на Гранти для участі у конференціях можуть подаватись про-

тягом усього терміну дії програми. Більш детальну інформацію про конкурс та 

умовами участі можна дізнатись на веб-сторінці SNSF: http://www.snf.ch/E/

international/europe/scopes/Pages/_xc_forms.aspx  
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2. Гранти 2013 для дослідників за програмою імені Марії Кюрі 

(стажування в Європі)  

Європейська Комісія запрошує 

вчених до участі у фінальному 

конкурсі на отримання грантів 

за програмою імені Марії Кюрі 

(Marie Curie Actions). Близько 227 

млн. євро, найвизначніша сума з 

моменту початку Сьомої Рамкової програми (FP7, 2007-2013 рр.) бу-

де реалізована в цьому транші. З 14 березня 2013 в рамках Marie 

Curie Actions приймаються заявки від дослідників на отримання 

грантів за такими конкурсами: 

1. International Incoming Fellowship (IIF)  

До участі в даному конкурсі запрошуються вчені зі стажем дослід-

ницької діяльності більше 4-х років. Мета програми - трансфер 

знань з третіх країн до країн Європейського Союзу та країн, асоці-

йованих з ЄС. Додатково в даному конкурсі передбачена фінансо-

ва підтримка реінтеграції - повернення стипендіата на батьківщи-

ну. Одержувачем цієї складової гранту є організація, в якій працює 

стипендіат до від'їзду в ЄС та яка приймає стипендіата після закін-

чення його перебування в Європі. 

2. International Outgoing Fellowship (IOF)  

У рамках даного конкурсу надаються стипендії науковцям з ЄС та 

асоційованих країн  для роботи в наукових організаціях третіх кра-

їн. Європейський учений направляється в наукові організації тре-

тіх країн (наприклад в Росію) для розвитку дослідницької кар'єри. 

3. Intra-European Fellowship (IEF)  

До участі в конкурсі запрошуються вчені будь-якої національності, 

які мають досвід дослідницької діяльності та працюють в одній з 

країн ЄС або Асоційованих країн, які планують участь у дослідни-

цькому проекті в іншій країні ЄС або Асоційованій країні. 

Крайній термін прийому заявок для участі в конкурсах - 14 серпня 

2013 року.  
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Програма ім. Г. Гамфрі на 

2014-2015 академічний рік 

для фахівців на середньому 

етапі розвитку кар’єри 

УВАГА! Анкети запов-

нюються та приймаються 

тільки в ЕЛЕКТРОННІЙ 

ФОРМІ.  

Програма ім. Гамфрі пропонує 10-місячне стажування у 

США, без отримання ступеню, яке включає академічну 

програму та професійне стажування фахівців, які знахо-

дяться на середньому етапі професійної кар'єри, у певних 

галузях для громадян України та інших країн світу. Про-

грама пропонує цінні можливості для професійного ро-

звитку завдяки вивченню вибраних навчальних дисциплін 

в університеті, участі у конференціях, спілкуванню у про-

фесійних мережах, та набуттю практичного досвіду під час 

стажування. Протягом року учасники програми 

здійснюють свої власні цілі та тісно співпрацюють зі своїми 

колегами під час семінарів та конференцій. На відміну від 

типового досвіду магістранта, програма заохочує сти-

пендіатів виїжджати за межі свого університету щоб 

дізнатися більше про американську культуру та долучити-

ся до співпраці зі своїми американськими колегами.  

Приймаючі університети: щороку вісімнадцять відомих 

університетів США приймають до себе  стипендіатів про-

грами ім. Гамфрі.  

3. Програма ім. Гамфрі, США  
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Відбір університетів 

здійснюється на під-

ставі сукупності їх-

ніх досягнень у кон-

кретних галузях, ре-

сурсів та підтримки, 

які вони можуть надати стипендіатам програми ім. Гамфрі.  

Фінансування: Основне фінансування програми ім. Гамфрі здійснюється кон-

гресом США через Бюро у справах освіти та культури Державного департамен-

ту США. Інститут міжнародної освіти (IIE) допомагає Державному департамен-

ту США в адмініструванні програми ім. Гамфрі. 

Галузі на 2014 – 2015 академічний рік для громадян України:  

Аграрний та сільський розвиток  

Масові комунікації та журналістика   

Економічний розвиток/ Фінансова та банківська справа  

Управління освітою, планування та політика  

Управління вищою освітою  

Управління природними ресурсами/ політика щодо довкілля/ зміна кліма-

ту   

Політика та управління у галузі охорони здоров'я   

Аналіз державної політики та державного управління   

Політика та управління наукою та технологіями  

Міське та регіональне планування  

Вимоги до учасників конкурсу: усі кандидати повинні мати щонайменше за-

кінчену вищу освіту (ідеально – у тій галузі, на яку вони подають заявку), що-

найменш п’ять повних років досвіду роботи (бажано у тій галузі, на яку вони 

подають заявку),  обмежений або жодного досвіду навчання у США. Учасники 

конкурсу повинні продемонструвати лідерські якості, відданість громадській 

діяльності та гарне володіння англійською мовою.  
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Дипломовані 

фахівці в галу-

зі біології та 

біоінженерії, 

біоінформати-

ки, біофізики запрошуються до участі у конкурсі для 

вступу до аспірантури в Німеччині (The IMPRS-

CellDevoSys). 

Програма аспірантури при технічному університеті 

Дрездена (Technische Universität Dresden (TUD)), за-

снована у співпраці з дослідницькими інститутами 

імені Макса Планка: Max Planck Institute of Molecular 

Cell Biology and Genetics (MPI-CBG) і Max Planck In-

stitute of the Physics of Complex Systems (MPI-PKS). 

Учасниками програми можуть бути молоді дослід-

ники, які мають диплом магістра або його еквівалент 

з природничих, інженерних, комп'ютерних дисцип-

лін, медицини, наук про життя, фізики, прикладної 

математики. Кандидатури фахівців, що мають дип-

ломи бакалавра з відзнакою, також можуть бути роз-

глянуті приймальною комісією. 

Унікальна міждисциплінарна програма надає мож-

ливість тісної ефективної співпраці вчених різних 

спеціальностей - біологів, біофізиків, інженерів, про-

грамістів і математиків.  

4. Гранти 2013 (стипендії) для навчання в аспірантурі в Німеччині  
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http://www.science-community.org/uk/content/granty-2013-stipendii-dlya-obucheniya-v-aspiranture-v-germanii-22622


На початку першого року навчання учасни-

кам програми пропонується пройти 5-

тижневий вступний курс лекційних і прак-

тичних занять, мета яких - допомогти стипе-

ндіатам визначитися з вибором теми дисер-

таційного дослідження та наукової групи. 

Перелік наукових груп, до роботи яких мо-

же долучитися аспірант, опублікований на сайті програми: http://

www.imprs-celldevosys.de/research.html  

Викладання в рамках програми проводиться англійською мовою, 

знання мови є необхідною умовою для успішної роботи стипендіата, 

проте організатори не вимагають формального підтвердження сту-

пеня володіння англійською. 

Кожному з учасників програми протягом усього терміну навчання 

надається стипендія, яка складає близько 1365 євро на місяць; розмір 

стипендії може трохи відрізнятися в залежності від обраної наукової 

групи. 

Заявки на участь у програмі приймаються онлайн на сайті програ-

ми: http://www.imprs-celldevosys.de/application.html . 

Найближчий крайній термін реєстра-

ції для участі в програмі – 1 липня 2013 

року. 

Крайній термін подачі заявки - 10 ли-

пня 2013 року. 

Інтерв'ю з потенційними учасниками 

відбудеться 9-13 вересня 2013р. .  
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Програма  навчання в магістратурі по будь-якій спеціа-

льності, що викладається в університеті Аделаїди. Про-

грама триває два роки для магістрів і три роки для кан-

дидатів наук. Стипендіати отримають грант у розмірі 

$23 728 на весь період участі в програмі, ця сума покриє 

витрати на навчання, проживання , харчування і меди-

чну страховку. 

Вимоги до кандидатів:  

Кандидати повинні мати рівень, рівний як мінімум чотирьом 

рокам навчання у вищому учбовому закладі, мати досвід ро-

боти над дослідницькими проектами, мати високі академічні 

досягнення і наукові публікації і володіти англійською мо-

вою. 

Оформлення заяв-

ки:  

Для участі в конку-

рсі необхідно запов-

нити заявку.  

До неї потрібно 

прикріпити наступні  

документи:  

— завірену копію виписки з диплома на мові оригінала і пере-

кладену англійською мовою копію;  

— сертифікати і дипломи кандидата;  

— сертифікати TOEFL або IELTS;  

— рекомендаційні листи. 

Заявки приймаються за адресою agc.international@adelaide.edu.au  

або звичайною поштою до 31 серпня 2013 року.  

5. Магістратура в Австралії: університет Аделаїди  
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6. Програма обміну ім. Мевлани , Туреччина  

Туреччина запровадила новий проект для студентського обміну. 

Реалізуючи даний проект, Рада вищої освіти Туреччини (YÖK) ста-

вить за мету максимально підвищити популярність Туреччини в 

сфері освіти. 

Програма стартувала на початку 2013 року і у травні були прийняті 

перші заявки на участь. 

Програма обміну ім. Мевлани це програма, метою якої є обмін сту-

дентами та викладачами між турецькими вищими навчальними за-

кладами та вищими навчальними закладами інших країн. Згідно 

Положення опублікованого 23 серпня 2011 (№: 28034), став можли-

вим обмін студентів та академічного персоналу між турецькими ви-

щими навчальними закладами та вищими навчальними закладами 

інших країн. Студенти можуть навчатися за кордоном протягом од-

ного (мінімум) або двох (максимум) семестрів, а викладачі можуть 

читати лекції за кордоном від одного тижня (мінімум) до трьох мі-

сяців (максимум). Відповідно, студенти та викладачі з будь-якої кра-

їни можуть отримати вигоду від цієї про-

грами перебуваючи в турецьких вищих 

навчальних закладах з метою навчання 

або проведення лекцій. 

Студенти не платять за навчання прий-

маючій установі під час програми, але 

вони продовжують платити відповідну 

плату за навчання у своїх закладах. 

Більше інформації про дану програму  

можна знайти на сторінці Ради вищої освіти Туреччини: https://

mevlana.yok.gov.tr/?page=anasayfa&dil=en  
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З 29 липня по 5 серпня 2013 року в Москві ві-

дбудеться перша Літня школа з біоінформа-

тики. Організатор Школи — Інститут біоін-

форматики.  

Школа проводиться для студентів, аспірантів 

та молодих вчених, які вивчають біоінформатику, а також 

студентів старших курсів та аспірантів математичних, техніч-

них і біологічних спеціальностей, які цікавляться біоінфор-

матикою та бажають познайомитися із цією областю знань. 

Участь у Літній школі безкоштовна. Оплата проживання і 

транспортні витрати (повністю або частково) будуть прово-

дитися на конкурсній основі. 

Місце проведення: 

Підмосков’я або факультет біоінже-

нерії та біоінформатики МГУ, Мос-

ква.  

Точне місце буде підтверджене у кі-

нці травня. 

Програма: 

Наукова програма літньої школи включає у себе такі теми, 

як: збір і аналіз геномів і транскриптомів, аналіз даних NGS, 

епігенетика, порівняльна геноміка, обчислювальна масс-

спектрометрія, молекулярна еволюція та інші. Програма роз-

рахована на різний рівень знань учасників, які зможуть виб-

рати секції, що підходитимуть їм найбільше. 

Заняття проходитимуть у форматі інтенсивних курсів і майс-

тер-класів. Окрім основної програми, у рамках школи відбу-

деться міні-конференція, постерна сесія та заняття з розвитку 

професійних компетенцій (написання наукових статей, гран-

тових заявок, виступ із постером). 

Учасники, які подають тези на конференцію, матимуть пере-

вагу під час конкурсного відбору . 

7. Літня школа з біоінформатики (Москва)  
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8. 4-та Літня Школа Соціальної Демократії  за підтримки  

Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні  

Літня школа «Толерантність 

та ефективна демократія» 

організована за підтримки 

Представництва Фонду ім. 

Фрідріха Еберта в Україні і 

проводитиметься з 10 по 13 

липня 2013 р. у передмісті 

Києва. В якості модераторів 

та доповідачів запрошені дос-

відчені експерти з України та 

Німеччини. 

Ключові теми: 

 *  подолання сте-

реотипів, що ве-

дуть до порушен-

ня прав і свобод 

людини, призво-

дять до конфлік-

тів в суспільстві та 

породжують загрозу демокра-

тичному розвитку держави; 

 *  межі між особистою свобо-

дою та свободою інших; 

 *  попередження соціального 

виключення, гендерної дис-

кримінації та правого екстре-

мізму; 

  *  значення толерантності 

для демократичного та ефек-

тивного розвитку держави; 

 *  світовий досвід формуван-

ня толерантності в суспільст-

ві; 

 *  шляхи зміцнення соціаль-

ної інтеграції та міжкультур-

ного діалогу в Україні. 

Якщо Ви -  молодий лідер або 

молода лідерка віком від 20 до 

30 років і володієте англійсь-

кою мовою, заповніть апліка-

ційну форму до 24 червня 

2013р. Відбір учасників здійс-

нюватиметься на конкурсній 

основі. Результати відбору бу-

дуть оголошені не пізніше 1 

липня 2013 р. 

Представництво Фонду ім. 

Фрідріха Еберта бере на себе 

витрати, пов'язані із прожи-

ванням, харчуванням та орга-

нізацією навчального проце-

су. Проїзд учасників до і з Ки-

єва є власним  внеском учас-

ника. 

 Будь-які запитання стосовно 

участі у 4-ій Літній Школі Со-

ціальної 

Демократії надсилайте на ад-

ресу  mail@fes.kiev.ua 

(контактна особа — Олена 

Давліканова).  

Анкета http://

www.fes.kiev.ua/new/wb/

pages/others/

thinking_tolerant.php.  
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Випуск  № 192  інформаційної системи “Джерело” 
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