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онкурс відкритий для будь-яких лабораторій чи нау-

ково-дослідних груп вищих навчальних закладів, нау-

ково-дослідних установ та підпри-

ємств обох країн.  

Партнери:  

З української сторони здійсненням 

програми керує  Державне агентс-

тво з питань науки, інновацій та 

інформатизації України 

З корейської сторони – Бюро з мі-

жнародного співробітництва  Міністерства науки, інформаційних технологій та плану-

вання майбутнього Республіки Корея   

Мета Програми: 

Метою Програми є сприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного 

співробітництва між групами науковців обох країн.   

Тематика Програми:  

 біологія та біотехнології;  

нанофізика та нанотехнології;  

інформаційно-комунікаційні технології;  

фізика високих енергій;  

фізика елементарних частинок. 

Основними критеріями відбору спільних пропозицій є: наукова й виробнича цінність, очі-

кувана від виконання проекту; перспектива співробітництва; участь докторів наук і моло-

дих вчених; наявність листа, договору або протоколу намірів про доцільність спільного ви-

конання проекту з конкретними корейськими та українським партнерами.  

Докладніше:  Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України 
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1. Конкурс спільних науково-дослідних українсько-корейських проектів  

на 2014-2017рр.   

 Джерело 
 

 

Дедлайн: 

14.11.2013 

к 

http://www.dknii.gov.ua/?q=node/1563
http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=4748&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=6711


рамках підписаної Угоди про співробітниц-

тво між Державним фондом фундаментальних 

досліджень (Україна) і Жешувським університетом 

(Республіка Польща) оголошується конкурс спільних 

українсько-польських науково-технічних і гуманітар-

них проектів.  

Наявність польського партнера , пошук якого здійс-

нюється самостійно, є обов’язковою. 

Термін подачі запитів до ДФФД – до 29 листопада 

включно. 

Форму запиту і консультацію 

щодо його підготовки можна 

отримати в ДФФД (куратор 

конкурсу - Величко Ірина Геор-

гіївна,  тел. 246-39-27, 095-551-

74-02) або на сайті 

www.dffd.gov.ua .   

У  
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2. Конкурс спільних українсько-польських проектів  

 Джерело 
 

Дедлайн: 

29.11.2013 

http://www.dffd.gov.ua/uk/2010-07-16-08-20-35/328-k-58-up2013.html


 

 

 

 

 

 

ерлінська математична школа (The Berlin Mathematical School, BMS) 

повідомляє про прийом заявок на отримання постдокторської стипен-

дії Діріхле. Дворічна програма відкрита для молодих перспективних мате-

матиків, які мають ступінь PhD. Програма стартує восени 2014 року. Стипендіати 

отримують можливість працювати над дослідницьким проектом за будь-яким з мате-

матичних напрямів, представлених в Берліні. Очікується, що кожен з учасників програ-

ми візьме на себе викладання одного навчального курсу в семестр. Зазвичай силами сти-

пендіатів викладається курс на післядипломному рівні англійською мовою. 

Заявки приймаються до 1 грудня 2013 року.  

Форма для подання заявки представлена на сайті: http://www.math-berlin.de/postdoc-

application .  

Берлінська математична школа заснована у жовтні 2006 року як заклад для післядипло-

мної освіти на базі математичних факультетів трьох берлінських університетів: Freie 

Universität (FU), Humboldt - Universität (HU) і Technische Universität (TU). При поданні 

заявки учасникам конкурсу необхідно повідомити імена та електронні адреси як міні-

мум трьох персон, готових надати рекомендації кандидату на участь у програмі. Заяв-

ник має можливість подати кілька заявок. До заявки слід додати такі документи: заяву, 

CV, опис дослідницького проекту, список публікацій.  

Контактна інформація: 

phone: +49 30 314 786 51 

e-mail: office@math-berlin.de  

www.math-berlin.de  
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3. Гранти для постдокторських досліджень (стипендія Діріхле) у Берліні   

 Джерело 
 

 

Дедлайн: 

1.12.2013 

Б  

(1805-1859) 
Німецький математик, відомий значним внеском в математичний аналіз, 
теорію функцій комплексної змінної та теорію чисел. Член Берлінської та 
багатьох інших академій наук, у тому числі і Петербурзької (1837). Діріхле 
належить ряд великих відкриттів в теорії чисел а також створення 
загальної теорії алгебри, одиниць в алгебраїчному числовому полі. 

Йоганн Петер Густав Лежен-Діріхле 

http://www.math-berlin.de/postdoc-application
http://www.math-berlin.de/postdoc-application
http://www.math-berlin.de
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/257/235099.php


метою інтернаціоналізації норвезької вищої освіти і допомоги іноземним студе-

нтам в отриманні освіти, яка ко-

рисна їх рідним країнам, запрошу-

ються студенти.  

Організатор: Уряд Норвегії  

Оператором грантів є Норвезький  

Державний освітній фонд.  

Про програму:  

У більшості випадків освітні курси, пропо-

новані в рамках програми квот, проводяться англійською мовою, тому заявникам, для 

яких англійська мова не є рідною, необхідно представити документ, що підтверджує сту-

пінь 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 транспо-

ртних витрат (проїзд в Норвегію). Студенти можуть також подати заявку на фінансу-

вання 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 польо-

вих роботах.  

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

документів можуть відрізнятися від зазначеного.  

З 
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4. Гранти на навчання в Норвегії  

 Джерело 
 

 

Дедлайн: 

1.12.2013 

http://www.science-community.org/uk/content/2014-41926


ро конкурс:  

За роботи в галузі природничих, 

технічних і соціогуманітарних наук 

Президія НАН України щороку (в лютому) 

присуджує чотирнадцять премій для молодих 

учених і чотирнадцять премій для студентів 

вищих навчальних закладів. Премії присуджу-

ються окремим авторам або колективу авто-

рів за кращі наукові роботи, а також за серії 

наукових робіт з єдиної тематики, за відк-

риття та винаходи.  

До участі запрошуються:  

В конкурсі можуть брати участь наукові 

співробітники, викладачі, стажери-

дослідники, аспіранти науково-дослідних 

установ, вищих навчальних закладів віком до 

35 років, студенти ВНЗ, а також аспіранти 

та студенти зарубіжних країн, які навча-

ються в наукових установах та вузах Украї-

ни.  

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)":  

а) офіційний лист установи щодо направлен-

ня конкретної роботи на конкурс (на бланку) 

в 2-х примірниках, скріплений гербовою печа-

ткою установи;  

б) обґрунтоване подання, що включає назву, 

наукову характеристику роботи й коротку 

анотацію;  

в) опубліковану наукову роботу (серію робіт), 

матеріали наукового дослідження або винахо-

ду у двох ідентично оформлених примірниках 

- на конкурс молодих учених;  

г) наукову роботу, матеріали наукового дослі-

дження або винаходу в 1 примірнику - на кон-

курс студентів;  

д) конкретну довідку у відсотково-цифровій 

формі про творчий внесок кожного члена ав-

торського 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 органі-

зацій (з зазначенням їхньої адреси);  

з) відомості про автора: прізвище, ім'я, по 

батькові, повна дата народження, місце робо-

ти й посада (для студентів - ВНЗ, факультет, 

курс у розгорнутому вигляді), домашня адре-

са, номер телефону (службовий, домашній та 

мобільний), ксерокопія довідки про надання 

ідентифікаційного коду автора.  

На конкурс не приймаються роботи, які рані-

ше були удостоєні премій НАН України, галу-

зевих академій або спеціальних премій інших 

відомств, що присуджуються за конкурсами. 
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5. Конкурс на здобуття премій для студентів вищих навчальних закладів і  
молодих учених (НАН України)  

 Джерело 
 

 

Дедлайн: 

15.12.2013 

П  

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


станній день подання заявок:  

- для зимового семестру 2013-2014 

навчального року (жовтень 2013 - 

березень 2014 роки) - 15 червня 2013 року;  

- для літнього семестру (квітень - вересень 

2014 роки) - 15 січня 2014 року.  

До участі запрошуються: іноземні фахівці, 

що працюють над дисертаційними дослі-

дженнями з історії, соціології, антропології або політології. Проект кандидата повинен 

відповідати одній з області дослідження, які охоплюються BGHS.  

Про грант:  

Стипендіати візьмуть участь у програмі стипендій у Bielefeld Graduate School in History 

and Sociology та отримають можливість працювати над дисертацією, відвідувати 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 стипендіатові можуть бути виділені додаткові кошти на покриття тран-

спортних витрат і допомоги на дітей.  

Умови участі:  

Документи заявки, складені німецькою або англійською мовою, слід відправити у форма-

ті PDF файлу електронною поштою на адресу оргкомітету.  

- мотиваційний лист (400 знаків) з обґрунтуванням інтересу кандидата в участі в про-

грамі. У листі слід зазначити значущі напрямки досліджень і вказати імена двох профе-

сорів BGHS, у співпраці з якими зацікавлений потенційний учасник;  

- коротку біографію;  

- проект дослідження з історії або соціології (2 000 слів максимум);  

- графік роботи і плановані терміни перебування в BGHS;  

- рекомендаційний лист від наукового керівника з університету, в якому проходить на-

вчання потенційний учасник програми;  

- копію диплома про вищу освіту. 

О 
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6. Гранти університету Білефельда (Німеччина)  

 Джерело 
 

 

Дедлайн: 

15.01.2014 

http://www.osvita.org.ua/events/2346.html


ишеградська стипендіальна програ-

ма (VSP) – спеціальна програма Више-

градського Фонду, створена для сприяння ака-

демічним обмінам через надання фінансової 

допомоги студентам та дослідникам-

громадянам країн – членів Вишеградської гру-

пи: Чехія Польща, Словаччина, Угорщина, а 

також іноземним громадянам для навчання в 

країнах Вишеградської групи. 

Програма відкрита для: студентів, що мають 

диплом бакалавра, з Вірменії, Албанії, Білорусі, 

Азербайджану, Боснії та Герцеговини, Грузії, 

Косово, Македонії, Молдови, Чорногорії, Сербії, 

України, Росії, Чехії, Угорщини, Польщі, Словач-

чини.  

Всі вищі навчальні заклади, акредитовані уря-

дами країн Вишеградської Групи 

(міністерствами, відповідальними за вищу осві-

ту) та інститути Академії Наук, а також на-

вчальні заклади країн – не членів Вишеградсь-

кої групи можуть виступати приймаючими 

установами. Мета VSP – підтримати мобіль-

ність студентів та дослідників у зазначених 

країнах.  

VSP підтримує навчання на наступних рівнях: 

 - Магістерські програми (студент повинен 

закінчити щонайменше 4 семестри у своєму 

рідному університеті на момент подання доку-

ментів);  

 - Навчання на рівні докторантури чи інших 

післядипломних програм;  

Вимоги до аплікантів: 

 - апліканти повинні закінчити навчання на 

рівні бакалавра або, якщо навчання не розділене 

на рівні бакалавра та магістра, то аплікат 

повинен закінчити щонайменше 3 роки на-

вчання;  

 - приймаючий навчальний заклад та вуз, де 

навчається (працює) аплікат, повинні бути 

різними;  

 - аплікати повинні бути громадянами вищеза-

значених країн 

Стипендії: 

Успішні апліканти отримають 2300 євро про-

тягом семестру. Приймаюча установа – 1500 

євро протягом аналогічного періоду.  

Апліканти, які навчаються (чи працюють) в 

установах, які знаходяться на відстані більшій, 

ніж 1500 км від приймаючого закладу, отрима-

ють одноразовий грант на дорожні витрати.  

Аплікаційну форму слід заповнити онлайн. Роз-

друковану аплікаційну форму подають з насту-

пними додатками:  

 - Нотаріально засвідчений переклад диплому;  

 - Оригінал документу про прийняття на на-

вчання (дослідну роботу) від приймаючої уста-

нови;  

 - Оригінал дослідницького плану (для дослідни-

цької роботи, навчання на рівні докторанту-

ри) або ж перелік курсів для навчання на магіс-

терській програмі;  

 - Рекомендаційний лист (для навчання на рів-

ня докторантури)слід надіслати.  
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7. Навчання в країнах Вишеградської четвірки   

 Джерело 
 

 

Дедлайн: 

30.01.2014 

В  

http://www.civicua.org/text/calendar/viewg.html?q=2092889


рганізатор: 

Національний технічний університет Украї-

ни "Київський політехнічний інститут".  

Про конкурс:  

Премії присуджуються щорічно рішенням Вченої ради 

університету за кращі підручники, навчальні посібни-

ки, які отримали громадське визнання і не менше року 

використовуються у навчальному процесі, а також 

монографії в актуальних напрямків розвитку науки і 

техніки.  

Вимоги до учасників:  

Колектив, що представив роботу на здобуття премії НТУУ "КПІ" не повинен перевищувати 

семи осіб, у тому числі не більше 2 співавторів, які не працюють університеті; останнє обме-

ження не. стосується співавторів в інших держав світу.  

На конкурс приймаються:  

- підручники, учбові посібники, видані а грифом міністерств, відомств;  

- монографії.  

Роботи, рекомендовані на здобуття премії НТУУ "КПІ" подаються у встановлені отроки і 

супроводжуються такими документами (в двох примірниках):  

- витяг в протоколу засідання Ради факультету (НДІ) про рекомендацію роботи на здобут-

тя премії НТУУ "КПІ";  

- анотація, яка містить коротку характеристику новизни розробки та її значення для уч-

бового процесу, наукових досліджень та народного господарства;  

- довідка про творчий внесок кожного, співавтора роботи ( в тому числі у відсотках), підпи-

сана кожним автором і затверджена деканом факультету (керівником НДІ);  

- основні дані про кожного автора.  

До розгляду не приймаються:  

- роботи, які раніше вже були удостоєні Державної премії України або Державної  

премії іншої країни, премій міністерства України;  

- роботи, які вже тричі брали участь у конкурсі і не стали переможцями;  

- перевидання робіт, які вже здобували премію НТУУ "КПІ".  

Нагороди:  

перша - 5 місячних окладів професора;  

дві другі - 3 місячні оклади професора кожна.  

О 
 

9 

8. Конкурс на здобуття премій НТУУ "КПІ" за кращі підручники, навчальні 

посібники та монографії у 2014 році   

 Джерело 
 

 

Дедлайн: 

31.12.2013 

http://www.osvita.org.ua/events/2786.html


 
Національний технічний університет  України   

«Київський політехнічний інститут» 

 

Випуск  № 195  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. 
 

 

 

                                                                           

 

 

 

Керівник відділу  

міжнародних проектів      

Шукаєв С.М. 

04.11.13 

 

Київ-2013 

http://ipd.kpi.ua

