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імецьке дослідницьке товариство (DFG) та Державний фонд фундаментальних досліджень

(ДФФД) на підставі домовленості про підтримку спільних дослідницьких проектів оголошу-

ють неперервний конкурс спільних проектів фундаментальних досліджень з наступних на-

прямів знань: 

 математика, механіка, інформатика;  

фізика та астрономія;  

хімія;  

біологія і медична наука;  

науки про Землю та проблеми навколишнього середови-

ща;  

науки про людину і суспільство;  

наукові основи перспективних технологій.  

 Порядок подання запитів:  

Запити на конкурс приймаються впродовж року без обмеження термінів їх подання. Український та 

німецький керівники спільного проекту до подачі запиту узгоджують тематику досліджень, назву прое-

кту, розподіл наукових завдань, що виконуватимуться кожною стороною, а також план-графік робіт. 

Організацією, що буде фінансуватися, може виступати лише та організація, де буде виконуватися про-

ект, або організація як місце основної роботи керівника.  

 Після узгодження німецький керівник проекту направляє свій запит до 

DFG (за формами і правилами німецької сторони), після чого запит 

проходить відповідну експертизу у DFG.  

Про підсумки розгляду свого запиту німецький керівник проекту пові-

домляє керівника проекту з української  

сторони, надсилаючи йому факсимільну копію листа міжнародного 

відділу DFG.  

 У випадку позитивного рішення DFG український керівник проекту 

направляє свій запит до ДФФД, який оформлюється у відповідності з 

правилами і вимогами ДФФД, додаючи до паперового варіанту запиту отриману копію листа підтрим-

ки проекту від DFG.  

Тривалість спільного проекту - 1 або 2 роки і повинна співпадати з тривалістю, що вказана у запиті 

німецького керівника проекту.  

Науковець-дослідник може бути керівником тільки одного поданого запиту.  

Комп’ютерну програму заповнення запиту на участь у конкурсі українські учасники спільних проектів 

можуть отримати на сайті ДФФД або безпосередньо у Фонді за адресою: м. Київ, бульв.Т.Шевченка,16, 

к.404, тел.для довідок (044) 246-38-16. 
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1. Проекти з фундаментальних досліджень (за підтримки DFG та ДФФД)   

 Джерело 
 

 Н 

http://www.dffd.gov.ua/uk/extensions/125-2010-09-06-15-59-02.html


2. Конкурс спільних науково-дослідних проектів на 2014-2015 рр.  

(Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України та  

Міністерство національної освіти Румунії ) 

ідповідно до положень Договору між Урядом 

України та Урядом Румунії про співробітництво 

в сфері науки та технологій від 29 березня 1996 р., 

Програми співробітництва в галузі науки та технологій 

між Державним агентством з питань науки, інновацій та 

інформатизації України та Міністерством національної 

освіти Румунії від 19 червня 2013 р. та згідно з Протоко-

лом 3-го засідання українсько-румунського комітету з нау-

ково-технічного співробітництва, Державне агентство з 

питань науки, інновацій та інформатизації України та 

Міністерство національної освіти Румунії оголошують 

конкурс спільних українсько-румунських науково-дослідних проектів за такими пріори-

тетними напрямами: 

Охорона здоров’я та науки про життя; 

Сільське господарство, безпека продуктів харчування; 

Нові матеріали та технології; 

Біотехнології; 

Інформаційні та комунікаційні технології; 

Лазерна фізика. 

Конкурс відкритий для наукових лабораторій, науково-дослідних груп вищих навчаль-

них закладів, науково-дослідних установ і підприємств обох країн. 

Основними критеріями відбору спільних пропозицій є: 

наукова й виробнича цінність, очікувана від виконання проекту; 

перспектива співробітництва; 

участь докторів наук і молодих учених; 

наявність листа, договору або протоколу намірів про доцільність спільного вико-

нання проекту з конкретними румунським та українським партнерами.  
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Джерело 

В  

http://www.dknii.gov.ua/?q=node/1350


ета: Іноземні науковці, які працюють у 

ВНЗ та науково-дослідних інститутах, 

мають можливість провести досліджен-

ня в одному з державних або державно визнаних 

німецьких ВНЗ або у одній з позауніверситетсь-

ких науково-дослідних установ. 

Тривалість:  

Стипендія надається на строк від одного до 

трьох місяців в залежності від плану роботи по-

шукача. 

Розмір стипендії:  

Щомісячна стипендія становить, залеж-

но від наукового ступеня, 2000 євро для 

наукових співробітників (викладачів, до-

центів, як правило, зі ступенем кандида-

та наук) та 2150 євро для професорів, у 

виключних випадках - 2300 євро.  

Крім того, DAAD виділяє, як правило, 

певну суму на проїзд, якщо це не беруть на 

себе організації на Батьківщині пошукача або 

інша сторона.  

Допомога на перебування членів сім´ї не надаєть-

ся.  

Вимоги до пошукачів:  

Подавати заяву на стипен-

дію DAAD для наукового ста-

жування можуть досвідчені 

науковці, як правило, з науко-

вим ступенем. Всі пошукачі 

мають працювати у ВНЗ або 

науково-дослідному інститу-

ті у своїй країні. 

Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з 

попередніми науковими здобутками (наприклад, 

попередні публікації), переконливий та добре 

спланований науковий план перебування у Німеч-

чині, узгоджений з колегою з німецького інститу-

ту, до якого планується поїздка.  

Серед документів на заяву має бути письмове 

підтвердження запланованої співпраці, яке чітко 

посилається на плани пошукача.  

Необхідно мати письмову згоду приймаючого 

інституту щодо надання робочого місця для по-

шукача. 

Підтримка DAAD за програмою наукового ста-

жування можлива не частіше одного разу на три 

роки. 

Прохання до колишніх стипендіатів фонду  

ім. Олександра фон Гумбольдта звертатися в 

першу чергу до фонду ім. Гумбольдта. 

Інформація, строки та можливості отримання 

консультації:  

Прийом документів відбувається в Інформаційно-

му центрі DAAD у Києві з 01.09.2013 до 15.11.2013, 

перебування можна планувати з 01.05. наступно-

го року.  

Консультацію стосовно програм DAAD Ви може-

те отримати в Інформаційному центрі DAAD у 

Києві або в лекторів DAAD. 

Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.  
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Дедлайн: 

15.11.2013 
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http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschungsaufenthalt.htm


4. Повторні запрошення колишніх стипендіатів DAAD  

ля підтримки контактів з Німеччиною 

колишні стипендіати DAAD по магістер-

ських або аспірантських програмах трива-

лістю понад шість місяців, а також колишні сти-

пендіати НДР, які щонайменше рік навчалися у 

Німеччині, можуть подавати заяву на програму 

повторних запрошень. Підтримка надається 

проектам, пов´язаним з дослідженнями або робо-

тою у одному з державних або державно визнаних 

німецьких ВНЗ або науково-дослідних інститутів. 

Колишні стипендіати, які працюють поза межа-

ми науки, можуть подавати заяву на підтримку 

робочого перебування в іншій інституції в сфері 

економіки, управління, культури або медій.  

Тривалість:  

Тривалість наукового або робочого перебування 

складає, залежно від плану роботи, 1-3 місяці. 

Розмір стипендії: 

Щомісячна стипендія складає, залежно від науко-

вого ступеня, 2000 євро для наукових співробітни-

ків (викладачів, доцентів, як правило, зі ступенем 

кандидата наук) та 2150 євро для професорів, у 

виключних випадках - 2300 євро.  

Крім того, DAAD, як правило, сплачує певну суму 

на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе ор-

ганізації на батьківщині стипендіата або інша 

сторона.  

Допомога на перебування членів сім´ї не надаєть-

ся.  

Вимоги до пошукачів: 

Подавати заяву на стипендію DAAD для повтор-

них запрошень можуть вказані вище колишні сти-

пендіати DAAD, які щонайменше 3 роки тому 

повернулися до своєї країни. 

Найважливішим критерієм при відборі є перекон-

ливий та добре спланований науковий план  

досліджень або роботи під час перебування у Німе-

ччині, узгоджений за змістом та часом з прийма-

ючим колегою. Робочий план при перебуванні у 

ненаукових установах має розкривати довготри-

валий ефект професійної діяльності заявника, 

його вплив на формування суспільної думки, на-

приклад, завдяки запланованим публікаціям та/

або посиленню співпраці з Німеччиною. Серед 

документів на заяву має бути письмове підтвер-

дження від приймаючої сторони, яке чітко поси-

лається на науковий або робочий план та у якому 

дається згода на надання підтримки намірам 

пошукача та виділення неоплачуваного робочого 

місця у приймаючій установі.. 

Підтримка DAAD на наукове стажування або 

робоче перебування можлива не частіше одного 

разу на три роки. 

Інформація, строки та можливості отримання 

консультації:  

Прийом документів відбувається у Інформаційно-

му центрі DAAD у Києві з 01.09.2013 до 15.11.2013; 

перебування можна планувати з 01.05. наступного 

року.  

 Консультацію стосовно програм DAAD Ви може-

те отримати в Інформаційному центрі DAAD.  
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http://www.daad.org.ua/ukr/stip_wiedereinladungen.htm


типендії пропонують можливість іноземним молодим науковцям провести 

дослідження або підвищити кваліфікацію у одному з німецьких державних або 

державно визнаних ВНЗ або науково-дослідних інститутів у Німеччині. Головною 

метою фінансування є підтримка дисертаційних проектів.  

Ця стипендійна програма може мати наступні цілі:  

Проведення досліджень у одному з німецьких ВНЗ із подальшим захистом кандидатської 

дисертації у своїй країні (це стосується також аспірантських програм для країн, що роз-

виваються та країн із перехідною економікою, за моделлю „DAAD-Sandwich“);  

 Проведення досліджень у одному з німецьких ВНЗ із подальшим захистом кандидатської 

дисертації у Німеччині. В цьому випадку ми звертаємо Вашу увагу на структуровані ас-

пірантські програми у т.зв. “Graduierten- und Promotionskollegs“ (навчальні 

установи для пошукачів, які готують кандидатські дисертації), міжнародні 

аспірантські програми, т.зв. “Graduate Schools“ та дослідні інститути ім. 

Макса Планка. Докладнішу інформацію дивіться на сайті: www.daad.de/ipp; 

 Проведення досліджень або підвищення кваліфікації без подальшого захисту 

або іспитів. 

Для тих, хто вже має науковий ступінь, можуть підій-

ти також програми Фонду Александра фон Гумбольд-

та.  

Тривалість стипендії:  

Період виплати стипендії визначає відбіркова комісія 

під час розгляду документів. Він може становити – в 

залежності від робочого плану пошукача - як правило, 

від одного до десяти місяців; для аспірантів, які планують захист дисертації у Німеччи-

ні, він може тривати три, у окремих випадках чотири роки. Для стипендіатів, які пла-

нують захист в Україні, стипендії на другий рік не подовжують-

ся.  
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5. Наукові стипендії для аспірантів та молодих науковців, DAAD 

Дедлайн: 

20.11.2013 
           

Джерело 
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http://www.daad.de/ipp
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschung.htm


Розмір стипендії: 

DAAD сплачує щомісячно стипендію, розмір якої залежить від отриманої освіти стипендіатів: 750 євро (для випускни-

ків ВНЗ) або 1000 євро (для аспірантів). Стипендія включає також, як правило, плату за медичне страхування. Крім то-

го, DAAD сплачує, як правило, певну суму на проїзд, 

якщо ці витрати не беруть на себе організації на Батьківщині 

стипендіата або інша сторона.  

Вимоги до пошукачів: 

Подавати заяву на наукову стипендію DAAD для аспірантів та 

молодих науковців можуть висококваліфіковані випускники ВНЗ, 

які найпізніше на момент початку стипендії будуть мати 

диплом спеціаліста або магістра, у виняткових випадках дип-

лом бакалавра або диплом кандидата наук.  

Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з попередніми 

науковими здобутками, переконливий та добре спланований 

науковий або навчальний проект на період перебування у Ні-

меччині, узгоджений з колегою (науковим керівником) з 

німецького інституту, до якого планується поїздка. 

На момент подання заяви має минути не більше 6 років 

після закінчення навчання для випускників, не більше 3 ро-

ків від початку навчання в аспірантурі для аспірантів та 

не більше двох років після захисту дисертації для кандида-

тів наук. У кандидатів наук, які планують короткостроко-

ве перебування у Німеччині (до шести місяців), строк після 

захисту дисертації має не перевищувати чотирьох років.  

Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше 15 місяців, не можуть брати участь у конкурсі. 

Додаткова інформація для медиків: Окремий аркуш “Додаткова інформація до наукових стипендій DAAD для пошукачів 

у галузі медицини“ інформує про спеціальні вимоги до пошукачів та умови отримання стипендії. 

Інформація, строки та можливості отримання консультації: 

Прийом документів відбувається у Інформаційному центрі DAAD у Києві з 01.09.2013 до 20.11.2013.  

Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.  

Консультацію стосовно програм DAAD Ви можете отримати в Інформаційному центрі DAAD у Києві або в лекторів 

DAAD.  
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Баварське Міністерство 

Науки, Дослідження і Мис-

тецтва надає стипендії 

для навчання протягом 

2014/15 року. Подавати 

заявку мають право випу-

скники з Болгарії, Хорватії, Чехії, Угорщини, 

Польщі, Румунії, Росії, Сербії, Словаччини та 

України. 

Стипендії призначені для фінансування навчання 

в аспірантурі та докторантурі в університетах 

Баварії. Однорічні стипендії можуть бути продо-

вжені двічі (загалом до 3 трьох років). Стипендія 

виплачується щомісячно 700 євро і налічує 8400 

євро на рік. Студенти з дітьми чи з безробітним 

партнером і принаймні однією дитиною будуть 

отримувати 860 євро на місяць, що налічує 10320 

євро на рік.  

Ціль щорічної стипендіальної програми - підтри-

мати наукову кооперацію і академічний обмін між 

Баварією і Центральною, Східною та Південно-

Східною Європою. 

Крайній термін для подачі заявок, що надсила-

ються вперше - 1 грудня 2013 року (дата отриман-

ня документів!) 

Крайній термін для подачі заявок на подовження 

стипендії - 28 лютого 2014 року (дата отримання 

документів!). 

6. Стипендії для навчання в Баварії, Німеччина    

 
Дедлайн: 

01.12.2013 
      Джерело    Детальніше 

 7. Гранти «AstroMundus 2013» для навчання у магістратурі європейських університе-

У рамках програми Еразмус Мун-

дус (Erasmus Mundus) оголошено 

програму грантів для дворічного 

навчання у магістратурі за спеці-

альностями астрономія та аст-

рофізика — «AstroMundus 2013». 

Програма реалізується партнерс-

твом п’яти європейських університетів у чоти-

рьох європейських країнах — Австрії, Італії, 

Германії, 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 із країн ЄС, так і з 

інших країн, які мають диплом бакалавру з аст-

рономії, астрофізики, фізики, математики або 

сертифікат, що засвідчує еквівалентне навчання      

(3 роки навчання, принаймні 180 ECTS) у переліче-

них вище дисциплінах. Від претендентів вимага-

ється також сертифікат знання англійської мо-

ви.  

Успішні кандидати отримають можливість 

пройти магістерський курс принаймні у двох 

університетах партнерства. По завершенні на-

вчання учасники програми отримають ступінь 

магістра тих університетів, де пройшли навчан-

ня у рамках програми. Навчання проводиться 

англійською мовою, однак стипендіатам надаєть-

ся можливість вивчити мову тієї країни, де нада-

ється навчання за програмою.  

Початок занять для успішних аплікантів розпоч-

неться у вересні 2014 року. 

Детальніша інформація на сайті програми As-

troMundus:  http://www.astromundus.eu/ . 
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Дедлайн: 

30.11.2013 
      Джерело     

http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=4748&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=6519
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html
http://www.astromundus.eu/
http://nauka.in.ua/opportunities/fellowship/article_detail/8273


                                                    8. Fulbright Scholar Program, США 

роведення досліджень в університетах, 

наукових та дослідницьких інституціях 

США на період від трьох до дев'яти міся-

ців. У конкурсі можуть брати участь кандидати 

та доктори наук; діячі культури, фахівці з бібліо-

текарства, журналісти та юристи; дослідники 

без наукового ступеня з досвідом роботи не мен-

ше п'яти років та аспіранти або здобувачі напе-

редодні захисту, які отримають науковий сту-

пінь до початку гранту (1 вересня 2014 року). 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, 

технічні та природничі дисципліни 

Кандидати, які активно займаються дослідни-

цькою роботою у таких галузях, як політологія, 

державне управління, зокрема, розбудова демок-

ратії та громадянського суспільства мають 

можливість вибирати Інститут Кеннана у Ва-

шингтоні, як місце проведення досліджень. Ста-

жування триває 6 місяців, та розпочинається з 1 

вересня або 1 березня. 

Вимоги до кандидатів: 

- мати українське громадянство та проживати 

в Україні на час проведення конкурсу; 

- вільно володіти англійською мовою на рівні 

достатньому для професійного спілкування в 

англомовному науковому середовищі; 

-повернутись в Україну на 2 роки після завер-

шення терміну гранту; 

- відповідно до вимог візи J-1, яку отримують 

учасники програм обмінів. 

Тривалість гранту – 3-9 місяців. Програма не 

передбачає здобуття наукового ступеня. 

Учасники Програми отримують: 

- щомісячну стипендію 

- додаткові кошти для придбання професійної 

літератури 

- медичне страхування 

- квиток в обидва боки 

Документи на конкурс та вимоги до 

їх оформлення: 

Претендентам необхідно подати до 

Офісу Програми імені Фулбрайта 

комплект документів, до якого входять: 

- анкета з прикріпленим описом проекту науко-

вих досліджень та бібліографією до нього;  

- curriculum vitae; 

- три рекомендаційні листи; 

- лист-запрошення (якщо є); 

Опис проекту наукових досліджень та curricu-

lum vitae подають англійською та українською 

мовами. 

Відбір учасників на конкурсній основі відбуваєть-

ся в Україні й передбачає наступні етапи: 

 - перевірку документів щодо повноти їх запов-

нення та відповідності заявників вимогам кон-

курсу (жовтень 2013); 

 - рецензування робіт американськими та украї-

нськими фахівцями та визначення осіб, які ви-

йшли до півфіналу (листопад 2013); 

- співбесіда англійською мовою з учасниками 

півфіналу та відбір фіналістів американсько-

українською комісією (середина грудня 2013); 

 - затвердження рекомендованих кандидатів 

(квітень - травень 2014); 

Остаточне рішення щодо надання гранту прий-

має Наглядова рада науковців імені Фулбрайта 

(США). Рада з міжнародних обмінів науковців 

затверджує університети або науково-дослідні 

інституції у відповідності до академічних або 

наукових інтересів та професійних цілей канди-

датів.  
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Дедлайн: 

15.10.2013 

 

 

Джерело 

П 
 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html


Область наук:  

Мистецтвознавство  

Соціологія  

Політологія  

Культурологія 

Софійський центр післядипломної освіти (the 

Centre for Advanced Study Sofia CAS Sofia) оголо-

шує прийом заявок на участь у конкурсі на отри-

мання стипендій (грантів) для роботи над фун-

даментальними дослідними проектами у гумані-

тарних і соціальних дисциплінах Болгарії.  

У 2014-2015 році CAS Sofia пропонує закордонним 

ученим гранти тривалістю від двох до п’яти  

 

місяців для роботи у резиденції Центру.  

Брати участь у конкурсі стипендій можуть як 

молоді, так і авторитетні вчені.  

Стипендіатам надається можливість вибирати 

час початку роботи над проектом та його три-

валість у двох часових інтервалах: 

З 1 березня по 31 липня 2014 року; 

З 1 жовтня 2014 року по 28 лютого 2015 року. 

Щомісячна стипендія становить 700 євро, опла-

ту проживання, вільний доступ у бібліотеку і до 

баз даних CAS, компенсацію транспортних ви-

трат (400 євро), витрати на проведення дослі-

джень (100 євро на місяць). 

10. Гранти 2013-2014 року імені Фредеріка Бантінга для постдокторантів  
(стажування в Канаді)  

Дедлайн: 

01.10.2013 
      Джерело 

9. Гранти 2014-2015 для роботи над дослідними проектами у Болгарії   

Щорічна програма гран-

тів імені Фредеріка Банті-

нга (The Banting Postdoc-

toral Fellowships) заснова-

на Урядом Канади для підтримки участі в науко-

во-дослідних постдокторських програмах видат-

них спеціалістів, громадян Канади та іноземців. 

За результатами конкурсу щорічно відбирається 

70 кращих претендентів. Стипендіати отриму-

ють по $70,000 на рік протягом двох років. По-

вторна участь у програмі не допускається. У ви-

падку виділення додаткових засобів кількість 

грантів може бути збільшена. 

Учасниками Конкурсу можуть бути молоді спеці-

алісти, які отримали вчений ступінь в галузі охо-

рони здоров'я, природничих, технічних, гумані-

тарних або соціальних дисциплінах, які демон-

струють видатні дослідницькі та лідерські якос-

ті. Гранти приблизно порівну розподіляються 

між трьома основними напрямками, представле-

ними в програмі - медициною, природничими і 

технічними, гуманітарними і соціальними наука-

ми. 

Приймаючою організацією для стипендіата про-

грами може бути канадський або зарубіжний 

університет, дослідницький інститут, клініка, 

некомерційна організація з потужною дослідниць-

кою базою. Стипендіати, які мають канадське 

громадянство і отримали освіту в Канаді, в якос-

ті приймаючої сторони повинні вибрати зарубі-

жний університет або організацію; іноземні спе-

ціалісти і громадяни Канади, які отримали осві-

ту в зарубіжних університетах, приймаючою 

стороною вибирають університет (організацію) 

в Канаді.  
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Дедлайн: 

01.11.2013 
      Джерело       Детальніше   

http://nauka.in.ua/opportunities/grants/article_detail/8997
http://www.labprice.ua/ostanni_novini/granti_2013-2014_roku_imeni_frederika_bantinga_dlya_postdoktorantiv_stazhuvannya_v_kanadi
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/home-accueil-eng.html


11. Стипендії Ваньє 2014 року для навчання за програмами PhD в університетах Канади  

 

типендії Ваньє (Vanier Canada Graduate Scholarships - Vanier CGS) засновані 

урядом Канади, надають можливість успішним дипломованим фахівцям 

(громадянам Канади та іноземцям) продовжити освіту в канадських університетах. 

Програма передбачає післядипломне навчання (аспірантура, PhD) в гуманітарних, соціа-

льних, природних, технічних науках і медицині. 

Для того, щоб взяти участь у конкурсі стипендій, необхідно подати документи в один з 

канадських внз-партнерів програми. Список університетів, що беруть участь в програмі 

в 2013, 2014 і 2015 роках, представлений на сайті Vanier Canada Graduate Scholarships. Ка-

ндидат повинен підходити за критеріями, зазначеними приймаючим закладом, в тому 

числі знати іноземну мову.  

Претендентам слід звернутися на відповідний факу-

льтет або у відділ післядипломної освіти (graduate 

studies office) університету. Лист зацікавленості ба-

жано відправити в університет як можна раніше. 

Заявки від претендентів на стипендію з додатком 

всіх необхідних документів приймаються універси-

тетами у вересні-жовтні місяці, в цей же час в уні-

верситетах формуються списки кандидатів на 

отримання стипендії.  

6 листопада 2013 року - кінцевий термін для висування університетами кандидатів на 

стипендію; університети направляють сформовані списки в організації, розподіляють 

кошти за програмою. 

Детальніше на сайті програми Vanier Canada Graduate Scholarships . 
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Дедлайн: 

06.11.2013 

 

 

Джерело 

С 
 

http://www.vanier.gc.ca/eng/scholarship_details-renseignements_generaux.aspx
http://www.ya.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1607:-2014-phd-&catid=65:2010-08-30-17-53-48&Itemid=92


Область наук: 

Екологія, нанотехнології, 

фізико -математичні , 

хімічні, біологічні, геолого

-мінералогічні, технічні, 

сільськогосподарські, гео-

графічні, науки про Зем-

лю, комп'ютерні. 

Щорічно уряд Канади проводить конкурс грантів (стипендій) для іноземних спеціалістів 

(аспірантів). Стипендії надаються для реалізації дослідницьких проектів в університеті 

Квебека (Québec university). До участі у конкурсі 2014-2015 року запрошуються іноземні 

спеціалісти, які проходять навчання на післядипломному рівні, які не є громадянами Ка-

нади і не проживають постійно в Канаді, які спеціалізуються на природних або інженер-

них дисциплінах та математиці. Максимальний розмір стипендії - $ 20 000 на рік, мак-

симальна тривалість - 36 місяців. 

Для участі в конкурсі стипендій кандидатам слід до 30 вересня 2013 пройти попередній 

відбір. Для проходження попереднього відбору претендент має обрати професора Кве-

бекського університету, який міг би стати науковим керівником стипендіата і рекомен-

дувати кандидата для проходження попереднього від-

бору. Форми для номінації на кожного потенційного 

стипендіата заповнюються представниками універси-

тету і направляються до Фонду (Research Fund of Que-

bec - Nature and Technology, FRQNT), який є операто-

ром даної програми. Крайній термін подачі докумен-

тів у FRQNT - 1 листопада 2013 року. 

Критеріями відбору кандидатів на отримання стипе-

ндії є академічна успішність, рівень вагомості наукових результатів, ступінь соціальної 

активності, наявність у претендента лідерських якостей.  
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12. Стипендії для післядипломного навчання  

в університеті Квебека (Канада) 

Дедлайн: 

30.09.2013 
            Джерело     Детальніше     
 

http://www.science-community.org/uk/content/2014-2015-34295
http://www.fqr.gouv.qc.ca/en/


13. Гранти імені Амелії Ерхарт  

(Amelia Earhart fellowships)  

Область наук: нанотехнології, технічні. 

На гранти (премії) імені Амелії Ерхарт  

(Amelia Earhart fellowships) можуть претендувати 

дослідники-жінки, які працюють над дисертація-

ми (Ph.D./Doctoral) в області 

аерокосмічних досліджень 

та інженерії. Міжнародний 

фонд Zonta International Foundation щорічно надає 35 грантів по $10,000. Одер-

жувачами гранту можуть стати жінки будь-якої національності, громадянства 

та місця проживання, які проходять навчання в аспірантурі будь-якого універ-

ситету світу, в якому акредитована PhD-програма аерокосмічного профілю. 

Премія може бути використана для оплати навчання, покупки навчальних посі-

бників, придбання необхідного обладнан-

ня, проведення досліджень. Основними 

критеріями при відборі кандидатів на 

отримання премії є визначні академічні 

результати претенденток. Пост-

докторанти НЕ можуть брати участь у 

Конкурсі. Необхідною умовою участі є 

навчання в аспірантурі з вересня 2013 по квітень 2015 року. Заявки на участь у 

Конкурсі приймаються до 15 листопада 2013 року. 
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Дедлайн: 

15.11.2013 

 

 

Джерело 

http://www.science-community.org/uk/content/granty-2014-imeni-amelii-erkhart-amelia-earhart-fellowships-32122


ризовий фонд - 35 000 гривень!   (1 місце - 20 000, 

2 місце - 10 000, 3 місце - 5 000) 

Учасники - талановиті студенти та аспіранти до 30 

років. 

Тематики конкурсу: 

1.    Напрям «Фентезі». Запропонувати технології майбут-

нього економічно обґрунтоване інноваційне рішення. Як 

повинен виглядати платіжний термінал майбутнього, банкомат майбутнього, платіж-

на картка майбутнього та ін. з  

точки зору ідентифікації користувача (власника картки, власника рахунку, платника 

тощо) та забезпечення безпечного перерахування грошей. 

2.    Напрям «Оптимізація». Необхідно винайти можливості здешевлення вже існуючих  

технологій (чіп технологій, smart - технологій, технології безпечної передачі даних та 

ін.)  

3.    Напрям «Безпека». Запропонувати прилади, направлені на виявлення несанкціонова-

ного втручання в роботу банкомату (скімінгових пристроїв та інше). 

4.    Напрям «Антивірусний захист». Запропонувати продукт, направлений на захист/

боротьбу з шахрайством з використанням систем дистанційного банківського обслуго-

вування (ДБО). 

Для подачі проекту необхідно з 15.04.2013 до 01.10.2013 заповнити форму трьома мовами:  

українською, російською, англійською на сайті  www.startup.kpi.ua/anticyber   

З умовами конкурсу можна ознайомитися на сайті: www.startup.kpi.ua/anticyber  або  

www.anticyber.com.ua .  
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14. Всеукраїнський конкурс інноваційних продуктів з інформаційної безпеки  

банківської системи “Антикібер” 

Дедлайн: 

01.10.2013 
              Джерело 

П 
 

http://www.startup.kpi.ua/anticyber
http://www.startup.kpi.ua/anticyber
http://www.anticyber.com.ua
http://www.science-community.org/uk/content/vseukra-nskii-konkurs-nnovats-inikh-produkt-v-z-nformats-ino-bezpeki-bank-vsko-sistemi-antik


15. АББ оголошує другий конкурс дослідницьких грантів  

для університетів з усього світу  

рупа АББ, лідер в технологіях 

для енергетики та автомати-

зації, запрошує академічні та 

науково-дослідні інституції з усього світу подавати пропозиції на отримання грантів 

для підтримки перспективних проектів, які поєднують наукові дослідження з можливос-

тями промислового застосування в галузі електроенергетики та автоматизації.  

АББ вже співпрацює з цілою низкою академічних дослідницьких груп по всьому світу. 

Програма дослідницьких грантів АББ спрямована на збільшення і доповнення кола уні-

верситетів-партнерів групи, в 2013 році проходить другий її етап. В рамках першого 

етапу Програми, який відбувався восени 2012 року, було надіслано понад 500 заявок від 

університетів з 46 країн світу. Гранти від АББ отримали 40 дослідницьких проектів. 

Процес подачі заявок розпочнеться 2 вересня 2013 року і завершиться 30 вересня 2013 ро-

ку. Фінансування переможцям програми буде надане одним траншем строком на рік, але 

програма передбачає можливість 

подальшого фінансування перспе-

ктивних проектів впродовж кіль-

кох років. Обсяг грантів, як пра-

вило, коливається від $50 000 до 

$80 000 на рік, а керівник дослід-

ницької групи або головний заявник повинен займати посаду професора університету, 

університетського підрозділу, або науково-дослідного інституту. 

Успішних заявників будуть повідомляти про присудження грантів починаючи з 31 жовт-

ня 2013 року. Фінансування проектів розпочнеться після 1 січня 2014.  
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Дедлайн: 

30.09.2013 

 

 

Джерело 

 
Детальніше 

Г  

http://cstei.lviv.ua/ua/item/873?PHPSESSID=b11b06c041374384b89de0c8e11433fc
http://www.abb.ua/cawp/seitp202/b9f3a8cc6474e1cec1257bbe004e9058.aspx


ержавна служба інтелектуальної власності України 

оголошує Всеукраїнський конкурс “Винахід року”. При-

йом конкурсних матеріалів розпочинається з 5 серпня та 

завершується 5 листопада поточного року.  

 Конкурс відкрито для підприємств, уста-

нов, організацій, дослідницьких груп, неза-

лежно від їх відомчої підпорядкованості, 

форм власності та місцезнаходження, а 

також для окремих фізичних осіб.  

 До участі в конкурсі приймаються винахо-

ди та корисні моделі, що охороняються 

чинними патентами України, 

мають вагоме значення для роз-

витку науки і технології, підви-

щення якості життя та акти-

візації діяльності людини.  

 Матеріали необхідно подавати 

особисто або надсилати по-

штою на адресу оргкомітету: 

Український центр інноватики 

та патентно-інформаційних послуг, бульв. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133. Дата 

відправки матеріалів визначається за поштовим штемпелем.  

 Ознайомитися з Положенням про конкурс та отримати бланки анкет і заяв для 

участі в конкурсі можна на сайті http://sips.gov.ua/ua/vynahid . 
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16. Всеукраїнський конкурс “Винахід року-2013”  

Дедлайн: 

5.11.2013 
             Джерело 

Д 
 

http://sips.gov.ua/ua/vynahid
http://nauka.in.ua/opportunities/competitions/article_detail/8991


17. Всеукраїнський конкурс «Інноваційний прорив - 2013»  

Компанія Global Management Challenge Ukraine оголошує про старт ново-

го сезону Всеукраїнського конкурсу «Інноваційнийпрорив - 2013». До участі 

в конкурсі запрошуються підприємці, розробники, студенти, вчені, авто-

ри інноваційних ідей та проектів, які хочуть побудувати бізнес на основі 

своїх інноваційних рішень і потребують розвитку і підтримки своїх прое-

ктів. Серед партнерів конкурсу - Happy Farm, Ernst & 

Young, CRDF Global, Startup AddVenture. 

Цього року конкурсні роботи приймаються за чотирма 

основними напрямками: 

IT та телекомунікації: додатки, social media, робототехніка, 

та ін; енергетика, альтернативні джерела енергії; медици-

на, біотехнології та фармація; екологія та ресурсозбережен-

ня. Також передбачена категорія «інше», яка об’єднує проек-

ти, що не відповідають основним напрямам. 

 Конкурс пройде в шість основних етапів: 

 1.З 26 серпня до 25 жовтня 2013 року. Подача заявок на участь у конкурсі авторами інноваційних ідей та 

проектів на сайті конкурсу. 

 2. Вересень - жовтень 2013 року. Проведення круглих столів, присвячених проблематиці розвитку інно-

ваційної діяльності в Україні, в шести містах - Києві,  Дніпропетровську, Одесі, Львові, Харкові, Терно-

полі за участю  представників бізнесу, влади і найбільших ВНЗ країни. 

 3. 28 жовтня 2013. оголошення півфіналістів, відібраних експертним комітетом конкурсу. 

 4. 5 листопада 2013. Проведення навчальної програми для півфіналістів конкурсу, складання ними Execu-

tive Summary (зведеного резюме проекту за стандартами  Кремнієвої Долини). 

 5. 18 листопада 2013. Оголошення фіналістів конкурсу, відібраних міжнародним  експертним комітетом 

на підставі наданих Executive Summary. 

 6. 25 листопада 2013. Road Show - презентація проектів-фіналістів перед інвесторами, визначення пере-

можців. Урочиста церемонія нагородження  переможців. 

 Для проектів конкурсу «Інноваційний прорив - 2013» передбачено 6 номінацій: 

 «Інноваційний прорив - 2013»; «Краща інновація для Києва»; «Інноваційний потенціал »; Grand Reserve,« 

Краща інноваційна ідея »(серед студентів);« Кращий  молодіжний проект »(серед школярів). 

 Переможець конкурсу отримає головний приз - програму розвитку свого проекту у бізнес-інкубаторі 

Happy Farm, а також грошовий приз від CRDF Global. Крім того, всі конкурсанти отримають можли-

вість взяти участь у першій freemium стартап-конференції Східної Європи Startup AddVenture, яка 

відбудеться в Києві 4-5  грудня за підтримки одного з самих великих венчурних фондів США 500Startups. 
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Дедлайн: 

25.10.2013 

 

 

Джерело 

http://gurt.org.ua/news/competitions/19160/


У ніверситет Осло (University of Oslo) приймає заяв-

ки на участь у постдокторських програмах та на 

навчання в аспірантурі.  

Доступні програми:  

Стипендії для навчання за програмою PhD в галузі 

досліджень традицій факультету теології (4 роки);  

Стипендії для навчання за програмою PhD у галузі 

права та законодавства на юридичному факультеті (3-4 

роки);  

Постдокторські позиції з експериментальної фізики частинок та проведення досліджень 

ATLAS на Великому адронному колайдері, кафедра фізики (3 роки);  

Постокторскі позиції в галузі експериментальної фізики (3 роки);  

Постдокторські позиції в мультицентровій програмі TOP Study Group лікарні при універ-

ситеті (3 роки);  

Постдокторські позиції в галузі соціально-культурного вивчення національностей, рас і 

генетики Інституту громадського здоров'я (Helsam) (3 роки);  

Постдокторські позиції в області нейронаук в Норвезькому центрі молекулярної медицини 

(NCMM) (3 роки);  

Постдокторські позиції в області нейронаук в лабораторіях на кафедрі біологічних наук (2 

роки).  

З докладним списком доступних позицій можна ознайомитися на  сайті університету.  

Кандидати будуть отримувати заробітну плату в розмірі 416 600-548 700 норвезьких крон на 

рік залежно від кваліфікації та стажу роботи.  

Вимоги до кандидатів:  

 - Ступінь магістра або кандидата наук у заявленій галузі (або її еквівалент);  

 - Досвід проведення досліджень;  

 - Відмінне знання англійської мови (TOEFL - мінімум 550 балів в письмовому форматі, 213 в ком-

п'ютерному або 80 в інтернет-форматі; IELTS - мінімум 6.0);  

- Наявність дослідницького проекту.  

Оформлення заявки 

Кандидати повинні подати на розгляд такі документи:  

 - Заповнену заявку;  

 - CV;  

 - План проекту (3-7 сторінок);  

 - Копії дипломів;  

 - Рекомендаційні листи та контакти 2-3 референтів;  

 - Список публікацій.  

Всі документи повинні бути подані англійською мовою. Іноземні дипломи повинні бути надані 

як в оригіналі, так і перекладені на англійську мову. Також рекомендується прикласти пояснен-

ня системи класифікації оцінок. 
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18. Гранти на проведення досліджень та навчання в аспірантурі Університету Осло, 
Норвегія 

Дедлайн: 

15.10.2013 
             Джерело 

http://eu.prostir.ua/grants/258929.html
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