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рганізатор:  

Національна академія наук України.   

Про конкурс:  

За роботи в галузі природничих, технічних і 

соціогуманітарних наук Президія НАН Украї-

ни щороку (в лютому) присуджує чотирнад-

цять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних 

закладів. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові 

роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. 

Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, 

чий внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним 

премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вру-

чаються дипломи встановленого зразка  

До участі запрошуються:  

1. В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, 

аспіранти науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів віком до 35 років, студен-

ти ВНЗ, а також аспіранти та студенти зарубіжних країн, які навчаються в наукових 

установах та вузах України.  

2. Право висувати кандидатів на здобуття премій надається: ученим радам наукових 

установ і вищих навчальних закладів, колегіям (президіям) міністерств і відомств України, 

технічним радам промислових підприємств, конструкторських бюро, радам наукових і 

науково-технічних товариств.  

Умови участі:  

Необхідно подати до Президії НАН України в оформленому належним чином вигляді з на-

писом на титульному аркуші: "На здобуття премій НАН України для молодих  

учених (студентів)":  
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1. Конкурс на здобуття премій для студентів  

вищих навчальних закладів і молодих учених (НАН України)  

 Джерело 
 

 

Дедлайн: 

15.12.2013 

О 
 

http://www.osvita.org.ua/events/2695.html


а) офіційний лист установи щодо направлення 

конкретної роботи на конкурс (на бланку) в 2-х 

примірниках, скріплений гербовою печаткою 

установи;  

б) обґрунтоване подання, що включає назву, нау-

кову характеристику роботи й коротку анота-

цію;  

в) опубліковану наукову роботу (серію робіт), ма-

теріали наукового дослідження або винаходу у 

двох ідентично оформлених примірниках - на 

конкурс молодих учених;  

г) наукову роботу, матеріали наукового дослідження або винаходу в 1 примірнику - на конкурс студентів;  

д) конкретну довідку у відсотково-цифровій формі про творчий внесок кожного члена авторського колективу, 

який складається з двох чи трьох осіб, у роботу, висунуту на конкурс;  

є) довідку про те, що роботи, які подаються на конкурс, не були раніше удостоєні премій НАН України, країн 

СНД та ін.;  

ж) не менше двох рецензій сторонніх організацій (з зазначенням їхньої адреси);  

з) відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові, повна дата народження, місце роботи й посада (для сту-

дентів - ВНЗ, факультет, курс у розгорнутому вигляді), домашня адреса, номер телефону (службовий, домашній 

та мобільний), ксерокопія довідки про надання ідентифікаційного коду автора.  

Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно оформлені: роботи (неопубліковані) підпису-

ються авторами, довідки і рекомендації - керівниками установ (вузів) та скріплюються печаткою даної уста-

нови.  

Роботи, оформлені неналежним чином, до участі в конкурсі не допускаються.  

Роботи, за які не присуджено премії, не зберігаються в НАН України і за бажанням можуть бути повернені 

відповідними відділеннями їх авторам.  

На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або 

спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.  

Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів. 
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голошено міжнародний кон-

курс на отримання грантів 

підтримки молодих учених. 

Організатор:  Компанія ОПТЕК. 

У конкурсі можуть брати участь студен-

ти, аспіранти, викладачі, наукові співро-

бітники у віці до 35 років із Росії, країн 

СНД і республіки Грузія, які беруть 

участь в науковій та викладацькій діяль-

ності за напрямками: біологія, медицина, 

хімія, матеріалознавство, геологія, фізика 

і нанотехнології. 

У рамках гранту фінансуються такі види 

діяльності: 

- проходження стажування/поїздки в ла-

бораторії інших закладів з метою отри-

мання результатів на обладнанні, якого 

немає в лабораторіях університету пошу-

кача 

- часткова компенсація витрат, пов'яза-

них із використанням науково-дослідного 

обладнання в лабораторіях інших закладів 

- оплата публікацій у друкованих видан-

нях 

- оплата оргвнесків і витрат на проїзд і 

проживання для участі в конференціях з 

доповідями/стендовими повідомленнями 

- виплати стипендій на період виконання 

гранту. 

Заявка може подаватися як індивідуально, 

так і від групи учасників проекту (не біль-

ше трьох). Кандидат може подати тільки 

одну заявку на участь в даному конкурсі. 

Обов'язковою умовою є використання в 

дослідженнях обладнання партнерів, 

представлених компанією ОПТЕК: Carl 

Zeiss, Bruker, ThermoFisher Scientific, Raith, 

Oxford Instruments, 3D Histech, а також 

наявність опублікованих раніше робіт. 

Робота може бути виконана в закладі зая-

вника або в одному із референтних 

центрів, зазначених в положенні конкур-

су. Усі заявки подаються англійською мо-

вою. 

Розмір фінансування гранту визначаєть-

ся за результатами оцінки незалежної 

експертної ради і становить від 3000-

6500 USD в національній валюті. Макси-

мальна кількість балів - 12. Виплата гран-

тів виконується по схемі: 9 балів - 3000 

USD, 10 балів - 4000 USD, 11 балів - 5000 

USD, 12 балів - 6500 USD.  
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2. Конкурс грантів підтримки молодих вчених ОПТЕК  

Дедлайн: 

1.11.2013 
             Джерело          Детальніше 

О 
 

http://www.labprice.ua/granti_konkursi/konkurs_grantiv_pidtrimki_molodix_vchenix_optek
http://optec.zeiss.ru/news/grant20132014/?SECTION_ID=&DATE_RANGE=01.08.2013
http://optec.zeiss.ru/news/grant20132014/?SECTION_ID=&DATE_RANGE=01.08.2013


3. Конкурс на стажування молоді у ВРУ  

ГО «Молодіжна Альтернатива» за сприяння Наці-

онального Фонду Підтримки Демократії (США) 

оголошують конкурс на стажування молоді у Вер-

ховній Раді України на 2014 рік 

Вимоги для учасників: 

- бути студентом старших курсів (3 — 5 курсу) 

або аспірантом  Київських ВНЗ  

- вільно володіти іноземною мовою 

- розбиратися у сучасній політичній ситуації 

- мати аналітичні здібності 

- заповнити анкету (див. додаток) 

- пройти 2 тури співбесіди.  

Перший тур - це конкурс анкет, співбесіда в офісі 

МА (Листопад 2013 року).   

Другий тур – індивідуальна співбесіда з відібра-

ними кандидатами в профільних комітетах ВРУ 

(Грудень 2013)  

Oстанній термін подачі анкет за адресою mol-

alt@yandex.ru – 30  жовтня 2013 року 

Термін стажувань – 5-8 місяців. Тривалість ста-

жувань - 20 годин на тиждень. 

Робота інтернів – це в першу чергу можливість 

взяти участь у нормотворчому процесі.  

Професійні напрямки роботи: 

- Аналіз нормативно-правових актів 

- Підготовка аналітичних звітів з існуючих зако-

нодавчих проблем 

- Підготовка законодавчих актів,через підготовку 

проектів законів для першого читання та склада-

ючи порівняльних таблиці з пропозиціями до 

другого і третього читання  

- Адаптація європейських нормативно-правових 

актів до українських реалій 

- Написання промов для депутатів 

- Підготовка документів для комітетських та 

парламентсь-

ких слухань 

- Участь у засі-

даннях коміте-

тів 

- Редагування 

нормативно-

правових доку-

ментів, підгото-

вка їх до друку  

- Переклади нормативно-правових актів інших 

країн 

- Відповіді на запити та листи до депутатів 

- Моніторинг ЗМІ  

- Оновлення сайту тощо 

- Освітні напрямки роботи:  

Тренінги  

- Круглі столи  

- Зустрічі з політиками 

- Освітні школи  

Написання та проведення аналітичних дослі-

джень. 

Протягом 1998-2013 років більше ніж 3500 студен-

тів з усієї України взяли участь у программах МА 

в якості інтернів ВРУ та органів місцевого самов-

рядування.   

Контакти: 

Координатор проекту «Студенти для Парламен-

ту» Євген Рибчинський.  

пров. Рильського 10, оф. 401  

Київ  01601 Україна  

тел/факс (+38 044) 279 02 52, (+38 044) 592-86-69, 

(+38 044)  279 10 26 

e-mail: mol-alt@yandex.ru   

e-mail: ievgenr@gmail.com  
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Дедлайн: 

30.10.2013 

 

 

 

 

Джерело 

mailto:mol-alt@yandex.ru
mailto:mol-alt@yandex.ru
mailto:mol-alt@yandex.ru
mailto:ievgenr@gmail.com
http://www.ya.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1633:2012-10-30-10-46-57&catid=73:2012-03-02-10-26-12&Itemid=53


нститут біомедичних досліджень 

імені Фрідріха Мішера (Friedrich Miescher 

Institute for Biomedical Research) оголошує 

набір молодих фахівців для навчання за про-

грамою міжнародної аспірантури (FMI Interna-

tional PhD Program) з отриманням ступеня PhD університету м. Базеля.  

До участі в конкурсі запрошуються молоді фахівці, що мають академічний ступінь (магістр, спеціаліст, 

тощо), яка дає можливість вступу до аспірантури в рідній країні претендента. У конкурсному відборі 

можуть брати участь студенти, які планують отримати такий ступінь до початку програми FMI. 

 Основні наукові напрями, представлені в FMI: 

 infection biology 

 neurobiology 

 cell biology 

 developmental biology 

 biophysical chemistry 

 structural biology 

 systems biology 

 bioinformatics 

Стандартна тривалість PhD програми в Базельському університеті - 4 роки. Формально наукове керів-

ництво здійснює керівник наукової групи, однак аспірант має можливість додатково обрати наукового 

керівника з професорів і експертів Університету. Програма фінансується Швейцарським науковим фон-

дом (Swiss National Science Foundation). 

Заявки на участь у програмі приймаються два рази на рік. Зазвичай прийом заявок закінчується у трав-

ні і грудні. Шортліст кандидатів, яких запрошують на співбесіду, публікується в січні і червні відповідно. 

Найближчий крайній термін прийому заявок - 30 листопада 2013. Інтерв'ю з успішними кандидатами 

проводитиметься 29 та 30 січня 2014 року. 

Заявки подаються онлайн. До заявки необхідно додати копію диплома та CV (максимальний об'єм - 1 

сторінка). Рекомендаційний лист (хоча б один), написаний у відповідності до зразка, який представле-

ний на сайті, має бути відправлений особою, яка дає рекомендацію, безпосередньо до конкурсної комісії до 

крайньої дати прийому заявок. 
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4. Гранти 2014 для навчання в аспірантурі в Швейцарії  

Дедлайн: 

30.11.2013 
           

Джерело 

І  

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/257/234877.php


рганізатор: Уряд Норвегії  

Оператором грантів є Норвезький Державний освітній фонд.  

Мета: інтернаціоналізація норвезької вищої освіти і допомога іноземним 

студентам в отриманні освіти, яка корисна їх рідним країнам.  

Про програму:  

У більшості випадків освітні курси, пропоновані в рамках програми квот, проводяться 

англійською мовою, тому заявникам, для яких англійська мова не є рідною, необхідно 

представити документ, що підтверджує ступінь володіння англійською. Кожен з ВНЗ-

учасників програми висуває свої вимоги до знання мови стипендіатами.  

Як правило, фінансова підтримка надається на чотири роки навчання. Неповні освітні 

програми не фінансуються.  

У рамках програми студенти-іноземці отримують такі ж кошти, як і норвезькі студен-

ти, що навчаються за еквівалентною освітньою програмою. 30% від суми надається у 

вигляді гранту, 70% - у вигляді кредиту. Кредит вважається погашеним, якщо студент 

повертається в рідну країну після закінчення курсу навчання. Студенти, які залишають-

ся в Норвегії (або переїжджають в якусь іншу країну) після закінчення навчання, повинні 

самостійно погасити кредит.  

Учасникам програми може бути надано додаткове фінансування для покриття транс-

портних витрат (проїзд в Норвегію). Студенти можуть також подати заявку на фінан-

сування одного щорічного візиту в рідну країну, якщо освітня програма триває довше, 

ніж один рік, і заявку для оплати витрат на відрядження для участі в дослідницьких 

польових роботах.  

Дедлайн: 1 грудня щорічно, однак для деяких курсів та освітніх програм строки прийому 

документів можуть відрізнятися від зазначеного. 

5. Гранти на навчання в Норвегії  

 

 

 

Дедлайн: 

01.12.2013 

 

 

 

 

Джерело 

Детальніше 
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О  

http://www.osvita.org.ua/events/2615.html
http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=4748&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=6519
http://www.lanekassen.no/


6. Гранти 2014-2015 рр. для навчання в магістратурі  

університету Лозанни (Швейцарія)  

ніверситет Ло-

занни (University 

of Lausanne, UNIL) 

повідомляє про при-

йом заявок від молодих 

спеціалістів на участь у кон-

курсі грантів (стипендій) для навчання в магістратурі Університету. 

Гранти присуджуються на конкурсній основі для навчання за програмами, запро-

понованими UNIL. Планується виділення приблизно 10 грантів. 

До участі в конкурсі запрошуються спеціалісти, які мають диплом бакалавра (або 

його еквівалент), отриманий у зарубіжному вузі. 

Розмір гранту CHF 1,600. - 

за місяць, виплати перед-

бачені в період із 15 верес-

ня по 15 липня; загальна 

тривалість стипендіаль-

ного періоду перевищує 

термін, встановлений для 

навчання в університеті 

за вибраною магістерською програмою (1,5 або 2 роки). 

 Детальна інформація про участь у конкурсі представлена на сайті UNIL:  

http://www.unil.ch/international/page82856.html . 
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акультет природничих 

наук університету Женеви 

(Faculty of science of the Univer-

sity of Geneva), визнаний на між-

народному рівні науково-дослідний 

центр в астрономії, біології, хімії, 

біохімії, науках про Землю, інформа-

тиці, математиці, фармацевтиці та фізиці, запрошує молодих успішних спеціалістів, до уча-

сті в конкурсі стипендій для навчання в магістратурі за всіма напрямками, представленими 

на факультеті (Excellence Fellowship). 

Відбір кандидатів буде відбуватися на основі академічних успіхів претендентів. До участі в 

конкурсі запрошуються спеціалісти зі ступенем бакалавра і студенти, які планують отрима-

ти диплом бакалавра у найближчому півріччі. 

Для участі в конкурсі необхідно надати: 

Заяву 

CV, з переліком зданих під час навчання екзаменів із зазначенням отриманих оцінок 

Есе на двох сторінках, що пояснює зацікавленість заявника у програмі магістратури 

Університету Женеви 

Рекомендаційні листи від 2-х професорів 

Результати GRE, TOEFL або інших мовних тестів. 

Стипендія Excellence Fellowship забезпечує грант від 10000 до 15000 швейцарських франків на 

рік, який виділяється на один рік, і продовжується потім на регулярній основі на термін, не-

обхідний для завершення вибраної магістерської програми (три або чотири семестри). Рі-

шення про продовження фінансування приймається на основі академічних успіхів стипендіа-

та після закінчення першого року навчання. 

Найближчий крайній термін прийому документів для участі в програмі - 14 березня 2014 року. 

Відповідна магістерська програма стартує 15 вересня 2014 року. 

Веб-сайт:  

http://www.unige.ch/sciences/Masters  
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8. V Національна виставка-презентація "Інноватика в сучасній освіті"  

ас роботи:  

22.10.2013 р. з 10:00 до 18:00  

23.10.2013 р. з 10:00 до 18:00  

24.10.2013 р. з 10:00 до 16:00  

Організатори:  Міністерство освіти 

і науки України, Національна академія педаго-

гічних наук України, компанія "Виставковий 

Світ".  Відвідувачі виставки: абітурієнти, 

учні та їх батьки, студенти, вчителі, педаго-

ги, керівники закладів освіти, центрів, органів 

управління освітою, керівники підприємств 

та фірм.  

Учасники: навчальні заклади різних рівнів і 

форм власності, наукові установи, навчальні 

центри, регіональні і муніципальні органи 

управління освітою, видавництва, фонди, біз-

нес-структури, підприємства що працюють 

на терені освіти, міжнародні установи і пред-

ставництва.  

Для підприємств, що працюють на терені 

освіти виставка надасть можливість пред-

ставити органам державного управління, 

керівникам освітніх закладів та педагогам 

нові та вже апробовані технічні засоби на-

вчання, електронні засоби, системи дистан-

ційного навчання, освітні портали, цільові 

програми і проекти.  

Тематичні напрямки:  

1. Педагогічні інновації, технології та досвід їх 

упровадження в освітню практику.  

2. Інновації у презентації закладів освіти в 

інтернет-просторі.  

3. Інноваційні проекти підготовки конкурен-

тоздатних фахівців у навчаль-

них закладах.  

4. Наукова презентація впрова-

дження інноваційних педагогіч-

них систем з використанням 

сучасних інформаційних техно-

логій.  

5. Інновації як основа формування творчої 

особистості у закладах освіти.  

6. Науково-методичне та організаційне забез-

печення навчання дітей з особливими потре-

бами.  

7. Реалізація продуктивного міжнародного 

співробітництва в усіх ланках освіти.  

8. Розробка та використання електронних 

засобів навчання, інноваційних методичних 

комплексів, систем дистанційного навчання.  

9. Підготовка до ЗНО абітурієнтів.  

10. Умови прийому до навчальних закладів на 

2014 рік.  

У програмі Виставки:  

На науково-практичних конференціях, семі-

нарах, круглих столах, майстер-класах презе-

нтуватимуться сучасні досягнення освітян-

ської практики, творчі здобутки педагогіч-

них колективів і науковців в інноваційній мо-

дернізації галузі освіти, здійснюватиметься 

обмін досвідом між фахівцями освітньої галузі 

різних країн, що стане поштовхом до наро-

дження нових ідей з питань розвитку міжку-

льтурного освітнього діалогу.  

Умови відвідування: вхід - вільний. 
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