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Конкурс Ф 66 наукових проектів наздобуття щорічних грантів 
Президента України докторам наук (віком до 45 років) для здійснення 

наукових досліджень на 2016рік 
Організація: Державний фонд фундаментальних досліджень 
Кінцевий термін подання заявок: 20 вересня 2015 р. 
 

Державний фонд фундаментальних досліджень (далі - ДФФД) відповідно 
до Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444“Про додаткові 

заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери” та Указу Президента 
України від 17 червня травня 2009 року № 446 “Про Положення про щорічні 
гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових 

досліджень” оголошує конкурс Ф66 наукових проектів докторів наук на 
здобуття вказаних грантів. 

Запити подаються до 20 вересня 2015року включно за адресою: 01601, 

МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 404-б. Контактна інформація: 
куратор конкурсу - Доценко Ярослава Юріївна;dotsenko@dffd.gov.ua, телефон 

для довідок: (044) 246-39-29. Поштові відправлення прийматимуться  до 
розгляду за штемпелем. 
Електронна форма запиту знаходиться у відкритому доступі за 

посиланням: http://contest.dffd.gov.ua 
 

Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і 
впровадження інноваційних технологій 

 

З 1 червня 2015 року оголошується проведення конкурсу на здобуття 
щорічної Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження 

інноваційних технологій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 1 серпня 2012 р. № 701. 

Умови проведення конкурсу розміщено на офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і науки України. 

 

Грант Маріон Денхофф для дослідників та активістів 
Дисципліна: Журналістика, Екологія, Суспільство 
Розмір фінансування: стипендія покриває навчання та робочий візит в 
Німеччину 

Тривалість: 5 місяців 
Кінцевий термін подання заявок: 1 липня 2015 р. 

 
Грант Маріон Денхофф для дослідніків та активістів підтримує відкриті і 

критичні дебати в області екологічної журналістики, політичної екології та 

сталого розвитку. Вона є спонсором осіб і організацій, що беруть участь в цих 
областях в колишніх радянських країнах.  

Програма стипендій для аспірантів (віком 25 і 38 років) з професійним 

досвідом та активістів громадських організацій і груп фінансує дослідження і 
робочий візит  у Німеччині на строк до п'яти місяців. До чотирьох чоловік на 

рік, мають право отримати грант.  
Необхідні документи: - мотиваційний лист (на одну сторінку); - Опис 

проекту для аналізу (до трьох сторінок); - CV; - Копія паспорта. 

 

mailto:dotsenko@dffd.gov.ua
http://contest.dffd.gov.ua/
http://mon.gov.ua/activity/nauka/premiya-kmu/normativni-akti.html
http://mon.gov.ua/activity/nauka/premiya-kmu/normativni-akti.html
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Докладніше про програму: http://www.enscbp.fr/spip.php?rubrique152 
E-mail fanny.mundt@succow-stiftung.de 

 

Проекти миру» – програма грантів для миротворчих 
неурядових організацій 

Організація: Journalist and Writers Foundation 
Дисципліна: Суспільство, Політика, Права людини 
Розмір фінансування: $50 000  

Кінцевий термін подання заявок: 30 вересня 2015 р. 
 

Проекти миру» – програма грантів, запущена Journalist and Writers 
Foundation для підтримки інноваційних вирішень конфліктів і проектів із 
становлення миру.  

Приймаються проекти різних дисциплін: 
– внутрішньо громадський та міждержавний діалог/співробітництво;  
– плюралізм і мультикультуралізм;  

– молодь, конфлікти і миротворчість;  
– постконфліктне примирення;  

– раннє попередження і запобігання конфліктів;  
– навчання з миру;  
– роззброєння, демобілізація та реінтеграція;  

– гендерна рівність та розширення прав і можливостей;  
– роль ЗМІ в конфліктах та миротворчість.  

 
Офіційний ресурс програми: http://peaceprojects.net/guidelines 

 

Стипендія на навчання в Університеті Вікторія в Новій 
Зеландії 

Організація: Victoria University 

Дисципліна: Гуманітарні науки, Природничі науки, Соціальні науки, Точні 
науки 
Розмір фінансування: $23 500 

Кінцевий термін подання заявок: 1 липня та 1 листопада 2015 р. 
 

Університет Вікторії пропонує стипендії для тих, хто збираються почати 
свою докторантуру. Ці стипендії присуджуються для успішних міжнародних 
студентів з будь-якої дисципліни.  

 
Докладніше про програму: 
http://www.fis.org.nz/BreakOut/vuw/schols.phtml?detail+100008 

E-mail scholarships-office@vuw.ac.nz 
 

Міжнародні гранти на наукову діяльність в Туреччині 
Організація: TÜBİTAK 
Дисципліна: Гуманітарні науки, Суспільство, Технології 

Розмір фінансування: $3 000 + транспортні витрати (в обидва кінці), 
страхові внески.  
Тривалість: 12 місяців 

http://www.enscbp.fr/spip.php?rubrique152
mailto:fanny.mundt@succow-stiftung.de
http://peaceprojects.net/guidelines
http://www.fis.org.nz/BreakOut/vuw/schols.phtml?detail+100008
mailto:scholarships-office@vuw.ac.nz
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Кінцевий термін подання заявок: на постійній основі 
В рамках цієї програми передбачено три типи візитів:  

- Короткострокові відвідування (до 1 місяця); 
- Довгострокові відвідування (до 12 місяців);  
- Творча відпустка вчених / дослідників (від 3 місяців до 12 місяців). 

Вимоги до Бенефіціарів:  
- повинен мати вчений ступінь кандидата або, принаймні п'ять років  

дослідницького досвіду.  
- повинен бути запрошений приймаючої організації в Туреччині (університет, 
науково-дослідний інститут, промислові підприємства). 

Умови подачі: 
1. Заявки мають бути подані приймаючою стороною. 

2. Всі заявки мають бути подані в електронному вигляді за допомогою 
порталу програми TÜBİTAK (http://e-bideb.tubitak.gov.tr/), 
3. Всі необхідні документи повинні бути завантажені в електронному вигляді.  

 
Докладніше про програму: 
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-

fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-
scientists-on-sabbatical-leave 

 

Конкурс інноваційних ідей UKRAINE 2015 
Організація: Victoria University 

Дисципліна: Гуманітарні науки, Природничі науки, Соціальні науки, Точні 
науки  
Розмір фінансування: $23 500 

Кінцевий термін подання заявок: 1 липня 2015 р. 
 

Метою конкурсу є розробка та популяризація додатків з використанням 

систем супутникової навігації EGNSS (European Global Navigation Satellite 
Systems) в Україні. 

Перші три переможці Конкурсу, які визначаться  16 вересня 2015 року,  
отримають цінні електронні гаджети,  та можливість взяти участь у 
конференції "European Space Solutions", яка відбудеться у 2016 році. 

Найцікавіші проекти,  отримають запрошення до участі у Міжнародному 
фестивалі стартапів «Sikorsky Challenge 2015», який відбудеться 14 жовтня 
2015 у Центрі інноваційного підприємництва НТУУ «КПІ». Переможці 

Конкурсу  зможуть презентувати свої ідеї перед інвесторами та отримати 
інвестиції. 

У конкурсі можуть брати участь студенти, аспіранти, вчені та 
співробітники вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, 
творчі спільноти науковців та підприємців, представники малих та середніх 

підприємств України, діяльність яких пов’язана з супутниковими 
навігаційними системами, а також інші фізичні особи. 

Докладніше про програму: http://www.project-
ukraine.eu/receiver/contest.php 

 

Програма ім. Гамфрі 
Організація: Victoria University 
Дисципліна:  Економіка, Політика, Фінанси 

Розмір фінансування: $23 500 

http://e-bideb.tubitak.gov.tr/
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.european-space-solutions.eu/
http://startup.kpi.ua/
http://startup.kpi.ua/
http://www.project-ukraine.eu/receiver/contest.php
http://www.project-ukraine.eu/receiver/contest.php
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Кінцевий термін подання заявок: 29 червня 2015 р. 
 

Програма ім. Гамфрі пропонує стажування у США, без отримання 
ступеню, яке включає академічну програму та професійне стажування 
фахівців, які знаходяться на середньому етапі професійної кар'єри, у певних 

галузях для громадян України та інших країн світу. Програма пропонує 
можливості для професійного розвитку завдяки вивченню вибраних 

навчальних дисциплін в університеті під час академічної програми 
(тривалість – 9 місяців), участі у конференціях, спілкуванню у професійних 
мережах, та набуттю практичного досвіду під час обов’язкового стажування 

(тривалість – 3 місяці). 
Приймаючі університети: Щороку вісімнадцять відомих університетів 

США приймають до себе  стипендіатів програми ім. Гамфрі. Відбір 
університетів здійснюється на підставі сукупності їхніх досягнень у 
конкретних галузях, ресурсів та підтримки, які вони можуть надати 

стипендіатам програми ім. Гамфрі. 
Галузі на 2016 – 2017 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 природними ресурсами/ політика щодо довкілля/ зміна клімату  

Політика та управління у галузі охорони здоров'я  
Аналіз державної політики та державне управління  

Політика та управління наукою та технологіями 
Міське та регіональне планування 

Вимоги до учасників конкурсу: усі кандидати повинні мати 

щонайменш закічену вищу освіту (ідеально – у тій галузі, на яку вони подають 
заявку), щонайменш 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. 

Очікується, що учасники програми матимуть навички адміністраторів та 
менеджерів. 
 

УВАГА! Анкети заповнюються та приймаються тільки в електронній формі 
наapply.embark.com/student/humphrey/fellowship/99/. 
Контактна інформація:  

Відділ преси, освіти та культури, Посольство США 
http://ukraine.usembassy.gov/humphrey-description.html 

координатор програми: (044) 521-5273 kyivhumphrey@state.gov 
 

Гранти 2015 (стипендії Отто Байєра) для навчання в 
Німеччині 

Організація: Bayer Foundations 
Дисципліна: Біологія, Молекулярна біологія, Фармацевтика, Хімія  

Кінцевий термін подання заявок: 10 липня 2015 р. 
 

Фонд імені Отто Байєра (Bayer Foundations) повідомляє про прийом заявок 

на отримання стипендій для навчання в Німеччині. До участі в конкурсі 

https://apply.embark.com/student/humphrey/fellowship/99/
http://ukraine.usembassy.gov/humphrey-description.html
file:///C:/Users/TernovskaVV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/kyivhumphrey@state.gov
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запрошуються студенти та молоді професіонали, які здобули диплом не 
більше двох років тому, що спеціалізуються в Біології та молекулярної біології, 

Біоінженерії та біоінформатики, Хімії та біохімії, Фармацевтиці, створенні та 
дослідженнях лікарських препаратів. 

Учасниками програми можуть стати соціально активні молоді спеціалісти, 

які продемонстрували високу академічну успішність на попередніх рівнях 
навчання. У конкурсному відборі враховується високий ступінь професійної 

мотивації та наявність особистих професійних проектів. 
Стипендіальна програма заснована для інтернаціоналізації наукового 

знання, тому основний акцент робиться на фінансуванні поїздок німецьких 

молодих фахівців за межі Німеччини, і іноземних фахівців - до Німеччини. 
 

Докладніше про програму: http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-
scholarships.aspx 

 

Конкурс імені Єжи Ґєдройця 
Організація: Посольство Республіки Польща 

Дисципліна: Історія, Археологія  
Кінцевий термін подання заявок: 17 липня 2015 р. 

 
У 2006 році з нагоди Року Єжи Ґєдройця Посольство Республіки Польща в 

Україні оголосило перший конкурс на найкращі дипломні, маґістерські та 

кандидатські роботи, присвячені історії та сучасності Польщі, а також 
польсько-українським взаєминам. 

Умови ІX Конкурсу 2014/2015 залишаються такими ж, як і в попередні 

роки: потрібно надіслати роботу, присвячену історії та сучасності Польщі або 
польсько-українським взаєминам (в електронному та роздрукованому 

вигляді), короткий зміст цієї роботи (резюме або автореферат) та CV автора 
на адресу Посольства Польщі у Києві до 17 липня 2015 р. 

Прийматимуться лише ті праці, захист яких відбувся протягом 2014-2015 

рр. Їх оцінюватиме міжнародне, польсько-українське жюрі. Передбачено по 
три премії у двох категоріях: для дипломних або маґістерських робіт та для 
кандидатських робіт. 

Перша премія за кандидатську роботу становитиме 900 євро, друга – 500, 
третя – 300. Перша премія за маґістерську або дипломну роботу становитиме 

350 євро, друга – 200, третя – 150. Найкращі праці будуть надруковані у 
престижних наукових виданнях. 

У Конкурсі можуть брати участь лише громадяни України. Контактна 

особа: Анна Кузьма, радник Посольства Республіки Польща в Україні, 
керівник сектору науки та освіти, тел. (044) 230-07-08; e-mail: 

anna.kuzma@msz.gov.pl Адреса Посольства РП: вул. Ярославів вал, 12, 01901 
Київ. 

 

Докладніше про програму: https://biggggidea.com/opportunities/2708/ 
 

Стипендії на навчання за магістерськими програмами у 
вищих навчальних закладах Литовської Республіки 

Організація: Уряд Литовської Республіки 
Кінцевий термін подання заявок: 15 липня 2015 р. 

 

http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-scholarships.aspx
http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-scholarships.aspx
mailto:anna.kuzma@msz.gov.pl
https://biggggidea.com/opportunities/2708/
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Уряд Литовської Республіки виділив громадянам України 40 стипендій на 
навчання за магістерськими програмами у вищих навчальних закладах 

Литовської Республіки.  
 
Докладніше про програму: 

http://www.smpf.lt/en/programmes-we-administer/statescholarships/full-time-
master-degree-studies-1 

 

Гранти на навчання у вищих навчальних закладах 
Сирійської Арабської Республіки 

Організація: Уряд Сирійської Арабської Республіки 
Кінцевий термін подання заявок: 1 вересня 2015 р. 
 

Відповідно до Угоди про співробітництво в галузі науки, освіти та 
технології між Сирією та Україною від 07.10.2002 року Уряд Сирійської 
Арабської Республіки надає громадянам України гранти на навчання: 

5 грантів для отримання ступеню бакалавра з будь-якої спеціальності; 
2 гранти для навчання в магістратурі чи аспірантурі. 

 
Докладніше про програму: 
http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2015/05/25/uvaga!-uryad-

sirijskoyi-arabskoyi-respubliki-nadae-gromadyanam-ukrayini-granti-na/ 
 

Міжнародна стипендія для навчання в аспірантурі 
Університету Фліндерс 

Організація: Flinders University 
Тривалість:  3 роки 

Кінцевий термін подання заявок: серпень щороку. 
 

Мета – надати іноземним аспірантам можливість навчатись в аспірантурі 

(здобути науковий ступінь кандидата наук) університету Фліндерс. Наукового 
 керівника  призначає  професорсько-викладацький склад відповідного 

факультету університету Фліндерс. Кількість річних стипендій – близько 10. 
Стипендія включає: 

плату за навчання; 

допомогу на проживання розміром $23 278 на рік (станом на 2012 р.);  
виплату розміром до $1485 на облаштування і компенсацію вартості 

авіаквитка. 
Вимоги до аплікантів: 

не мати громадянства Австралії і Нової Зеландії; 

сертифікат про знання англійської мови. 
Необхідні документи: 

аплікаційні форми (Аpplication form, Publication Form, Referee report); 

+ супровідні документи 
копія диплому з додатками; 

сертифікат про знання англійської мови; 
наукова пропозиція (обсягом до 500 слів); 
короткий опис наукового досвіду апліканта; 

список публікацій. 
Докладніше про програму: http://www.flinders.edu.au/scholarships  

 

http://www.smpf.lt/en/programmes-we-administer/statescholarships/full-time-master-degree-studies-1
http://www.smpf.lt/en/programmes-we-administer/statescholarships/full-time-master-degree-studies-1
http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2015/05/25/uvaga!-uryad-sirijskoyi-arabskoyi-respubliki-nadae-gromadyanam-ukrayini-granti-na/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2015/05/25/uvaga!-uryad-sirijskoyi-arabskoyi-respubliki-nadae-gromadyanam-ukrayini-granti-na/
http://www.flinders.edu.au/scholarships
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Стипендія Хердера в межах стипендійної програми 
Альфреда Топфера 

Розмір фінансування:  920 € на місяць 
Тривалість:  семестр або 1 рік. 
Кінцевий термін подання заявок: 30 листопада щороку (за поштовим 

штемпелем). 
 

Стипендія надається аспірантам з України  для навчання в університетах 

Відня за напрямами: технічні науки, гуманітарні та соціальні науки, 
економічні науки, міждисциплінарні науки, архітектура, образотворче 

мистецтво. 
Вимоги до претендентів: 

вік до 30 років (для випускників ВНЗ), вік до 35 років (для аспірантів); 

вільне володіння німецькою мовою.  
Контакти: 

Verantwortlich in der Alfred Teopfer Stiftung F.V.S.: Héléne Ericke  T: + 49 40/33 
402 11 (е-mail: ericke@teopfer-fue.de) 
 

Аплікаційна форма –  www.scholarship.at 
Докладніше про програму:  http://www.grants.at 
 

Стипендія імені Жана Моне 
Організація: Центр передових технологій ім. Роберта Шумана (RSCAS) 
Дисципліна: економіка та монетарна політика, міжнародні транснаціональні 
зв’язки, енергетика. 

Тривалість:  від 12 до 24 місяців 
Розмір фінансування: € 2000 на місяць 
Кінцевий термін подання заявок: 25 жовтня щорічно 

 
У рамках Стипендійної програми імені Жана Моне Центр передових 

технологій ім. Роберта Шумана (RSCAS) надає стипендії кандидатам наук для 
проведення досліджень за напрямами: економіка та монетарна політика, між-
народні транснаціональні зв’язки, енергетика. 

Вимоги до претендентів: 
 Претендент на здобуття стипендії повинен: бути кандидатом наук і 

захистити кандидатську дисертацію до 31 липня 2010 року, але з моменту 
присвоєння наукового ступеня повинно пройти не більше семи років; добре 
володіти англійською мовою, яка є робочою мовою програми, а також тією 

мовою, яка найчастіше використовуватиметься в процесі проведення 
наукових досліджень; проводити дослідження відповідно до тематики Центру 
передових технологій ім. Роберта Шумана та брати участь у роботі Інституту 

Європейського університету; обов’язково проживати у Флоренції на час при-
значення стипендії та опубліковувати результати проведених досліджень у 

наукових журналах. 
Необхідні документи: 
 Для здобуття стипендії претенденту необхідно подати такі документи: 

аплікаційну форму (при заповненні аплікаційної форми використовуйте 
стандартні шрифти, уникайте макросів, спеціальних символів і захищених 
паролем додатків; не заповнюйте поля великими літерами); автобіографію з 

переліком публікацій у форматі RTF і PDF; науково-дослідну 
пропозицію,обсягом 2 – 4 сторінки у форматі RTF і PDF; два рекомендаційні 

mailto:ericke@teopfer-fue.de
http://www.scholarship.at/
http://www.grants.at/
http://www.grants.at/
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листи у форматі RTF і PDF, які є конфіденційними і надіслані до інституту 
безпосередньо рецензентами до кінцевого терміну подання заявок. 

Рецензенти можуть надсилати листи через on-line форму, або як електронний 
додаток на ReferenceFellow@eui.eu 

Заявки на стипендії подаються лише в режимі on-line. Інститут 

використовує систему безпеки, що гарантує повну конфіденційність поданих 
документів. 

 
Докладніше про програму: 
 http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/Fellowships.aspx 

 http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonn
etFellowships/HowToApply.aspx 

 

Докторська стипендійна програма науково-дослідного інституту 
ім. Вейцмана 

Організація: Центр передових технологій ім. Роберта Шумана (RSCAS) 

Дисципліна: природничі, хімічні, біологічні науки, математика, комп’ютерні 
науки, викладання наукових дисциплін, міжгалузеві проекти. 

Тривалість:  від 1 до 2 років 
Розмір фінансування: US$1,865 на рік (покриває дорожні витрати, витрати 
на проживання, участь у конференціях 

Кінцевий термін подання заявок: необмежений. 
Проте, відбір заявок на отримання стипендій від декана факультету 
проводиться двічі на рік: 05 січня та 15 липня. 

 
Стипендійна програма надає можливість кандидатам наук (які працюють 

над докторською дисертацією) з різних країн світу проводити дослідження у 
Науково-дослідному інституті ім. Вейцмана. 

Вимоги програми: 

претендент повинен мати науковий ступінь кандидата наук (або пройти 
процедуру захисту), з моменту здобуття якого до подання заявки на 

отримання стипендії пройшло не більше 4 роки; 
згода керівника групи установи, яка приймає, взяти претендента на термін 
дії стипендії у свою дослідну групу (окрім факультету математики та комп’ю-

терних наук); 
наявність джерела фінансування стипендії (від декана факультету, науково-
дослідного фонду установи, яка приймає, або закордонних фондів). 

Необхідні документи: 
усі документи надсилаються одночасно (за винятком рекомендаційних листів) 

у форматі Word або PDF і заповнюються англійською мовою, або на івриті 
аплікаційна форма за підписом претендента; 
CV і список публікацій; 

дослідницький проект (до 2 сторінок); 
диплом кандидата наук (у разі його відсутності – офіційне підтвердження 
захисту та термін, необхідний для присвоєння наукового ступеня); 

копія паспорту; 
медична довідка за підписом сімейного лікаря; 

щонайменше два рекомендаційні листи* (у тому числі лист від наукового 
керівника): 

Назва файлу рекомендаційного листа складається з імені та прізвища 

претендента з наступною позначкою “Претендент на докторську стипендію”. 

http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/Fellowships.aspx
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnetFellowships/HowToApply.aspx
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnetFellowships/HowToApply.aspx
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnetFellowships/HowToApply.aspx
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Рекомендаційні листи надсилають факсом, електронною поштою, або в ком-
плекті з усіма документами. 

лист підтримки від науковця з установи, що приймає (можна відправити 
окремо). 

Для здобуття стипендії необхідно: 

 отримати згоду керівника групи  установи, яка приймає, взяти претендента 
на термін дії стипендії у свою дослідну групу; 

заповнити аплікаційну форму в режимі on-line; 
надіслати повний пакет документів в електронному вигляді на адресу –
 postdoc@weizmann.ac.il (до координатора стипендійної програми Dalia 

Greenberg, тел. 08-934-3843, факс 08-934-4114). 
Керівник стипендійної програми – професор  Vuval Eshed 

 
Докладніше про програму: http://www.fgs.org.il/en/article.php?id=10 
 

Довгострокові стипендії Європейської організації 
молекулярної біології 

Організація: EMBO Long-Term Fellowships 

Дисципліна: Природничі науки, Мікробіологія, Біологія, Генетика. 
Тривалість: до двох років 
Кінцевий термін подання заявок: 15 серпня 2015 року 

 
Розмір стипендії – покриваються дорожні витрати, витрати на 

проживання (залежно від обраної країни), витрати на утримання сім’ї, а 
також надається грошова допомога на утримання дитини до 18 років). 

Вимоги до претендентів: 

науковий ступінь кандидата наук, з моменту здобуття якого до подання 
заявки на отримання стипендії пройшло не більше двох років (за винятком 
аплікантів, стаж яких перервано у зв'язку з проходженням військової служби 

або доглядом за дитиною); 
одна авторська публікація (наукова стаття) у міжнародному фаховому 

виданні. 
Необхідні документи: 

аплікаційна форма; 

два рекомендаційні листи (один з яких від наукового керівника); 
підтвердження установи, яка приймає, про дозвіл на проведення досліджень 

(Receiving Institute Acceptance Form). Установа, яка приймає, повинна бути з 
числа країн-членів Європейської організації молекулярної біології (EMBO): 
 

Австрія Іспанія Словаччина 

Бельгія Італія Словенія 

Великобританія Кіпр Туреччина 

Греція Люксембург Угорщина 

Данія Нідерланди Фінляндія 

Естонія Німеччина Франція 

Ізраїль Норвегія Хорватія 

Ірландія Польща Чехія 

Ісландія Португалія Швеція 

  Швейцарія 

 

mailto:postdoc@weizmann.ac.il
http://www.fgs.org.il/en/article.php?id=10
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Усі форми документів можна завантажити з 
сайту  http://www.embo.org/programmes/fellowships/short-term.html 

Подання заявки на здобуття стипендії відбувається у 2 етапи: 
Подання аплікаційної форми. 
Співбесіда з представником EMBO (упродовж 6-10 тижнів після дати подан-

ня заявки). 
Співбесіда проходить за межами країни проживання апліканта (що 

передбачає наявність у апліканта дійсного закордонного паспорту). Також 
можлива співбесіда з використанням телефону або відеозасобів. 
EMBO покриває усі витрати, пов’язані з співбесідою. 

Документи надсилають в режимі он-лайн з 
сайту http://applications.embo.org/01/register.php?reg=S019 

Контакти: fellowships@embo.org 
 

Докладніше про програму: 

http://www.embo.org/programmes/fellowships/long-term.html 
 

Стипендії Фонду Ернста Шерінга 
Організація: Фонд Ернста Шерінга (Schering Stiftung) 

Дисципліна: біологія, медицина, органічна хімія, а також у суміжних із ними 
галузях (біофізика, біоінформатика). 

Тривалість: до двох років 
Кінцевий термін подання заявок: до 31 липня та 31 січня поточного року  
(дата за поштовим штемпелем). 

 
Фонд Ернста Шерінга (Schering Stiftung) надає стипендії відомим молодим 

науковцям різних країн світу для проведення досліджень (при написанні 

докторської дисертаційної роботи) у провідних закордонних, або вітчизняних 
наукових установах. 

Розмір стипендії: 

 

щомісяця 

Стипендія €1200 

Надбавка для всіх європейських країн €100 

Матеріальна допомога (купівля наукових книг, до-

рожні витрати) 

€100 

Надбавка на дитину €150 

Участь у наукових конференціях (покриття організаційного 
внеску, дорожніх витрат) 

до €1000 

 

Вимоги до претендентів: 
бути кандидатом наук; 

завершити навчання з відзнакою та здобути науковий ступінь кандидата на-
ук (з моменту здобуття наукового ступеня до подання заявки на отримання 
стипендії повинно пройти не більше 2 років); 

на час подання заявки на здобуття стипендії не працювати над докторською 
дисертацією. 

Необхідні документи: 
заповнюються у двох примірниках англійською мовою 
аплікаційна форма; 

опис дослідницького проекту з планом робіт (до 10 сторінок, включаючи 
список використаних джерел); 

резюме (CV); 

http://www.embo.org/programmes/fellowships/short-term.html
http://applications.embo.org/01/register.php?reg=S019
mailto:fellowships@embo.org
http://www.embo.org/programmes/fellowships/long-term.html
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рекомендаційні листи від керівника дипломної роботи та наукого керівника 
кандидатської дисертації  (оригінал і копії надсилають у запечатаному кон-

верті): 
 якщо дипломна робота і кандидатська дисертація написані під керівництвом 
однієї особи, то рекомендації надає науковий керівник і науковець універ-

ситету; 
рекомендаційні листи подають на бланку установи; 

обгрунтування вибору установи для проведення досліджень (матеріально-
технічне та наукове-методичне забезпечення); 
підтвердження керівника установи, яка приймає (науково-дослідної 

лабораторії), про можливість проведення запланованих досліджень і згода на 
їх проведення; 

копії дипломів з додатками (без нотаріального завірення): 
копії подаються англійською, або німецькою мовами; 
якщо шкала оцінювання відрізняється від німецької (від 1 до 6), то необхідно 

додати критерії відповідності оцінок. 
Документи надсилають поштою на адресу 
Ernst Schering Foundation 

Dr. Carsten Klein 
Unter den Linden 32-34 

10117 Berlin 
 

Докладніше про програму: www.scheringstiftung.de 
 

Стипендія ім. Генріха Герца 
Організація: Heinrich Hertz Scholarships 
Дисципліна: Довільна. 

Розмір фінансування: встановлюється індивідуально, однак максимальний 
розмір складає 1500€ щомісяця. 

Тривалість: 12 місяців 
Кінцевий термін подання заявок: за три місяці до проведення засідання 
опікунської ради фонду (на якому розглядають клопотання про надання 

стипендії). 
 

Стипендія надається науковцям (викладачам вищих навчальних закладів, 

дослідникам, молодим науковцям), аспірантам (на завершальній стадії 
написання кандидатської дисертації), а також студентам останніх курсів для 

проведення досліджень в одному з вищих навчальних закладів землі Північ-
ний Рейн-Вестфалія. 

Умови участі 

Аспірантам і студентам стипендія надається лише у випадку, коли для 
завершення написання їхніх робіт (дисертаційної, дипломної) необхідним є 
проведення досліджень у Німеччині. 

Клопотання про надання стипендії подає професор одного з вищих 
навчальних закладів землі Північний Рейн-Вестфалія. Самостійно подаватись 

на стипендію апліканти не можуть. 
Необхідні документи (заповнюються німецькою мовою і аплікант подає 

їх в опікунську раду фонду): 

резюме (включаючи повну інформацію про наукову діяльність апліканта і 
галузь досліджень); 

для молодих науковців, аспірантів: копія дипломів (бакалавр, магістр) з 
додатками (перекладені на німецьку мову); 

http://www.scheringstiftung.de/
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для студентів: академічна довідка та атестат про повну загальну середню 
освіту (перекладені на німецьку мову); 

опис науково-дослідного проекту з планом робіт; 
інформація про тривалість запланованих робіт і обгрунтування розміру 
стипендії (необхідного для покриття витрат, пов’язаних із проживанням і 

проведенням досліджень); 
сертифікат про рівень володіння німецькою мовою (як виняток, сертифікат 

не подається, якщо термін перебування у Німеччині не перевищує трьох міся-
ців і лише за умови, якщо знання німецької мови для виконання 
запропонованого проекту не вимагається); 

для студентів: інформацію щодо подальшої професійної діяльності; 
відомомсті про інші гранти та стипендії, на які подався аплікант; 

відомості про двох німецьких науковців, які виступили б рецензентами 
апліканта, їх контактні дані (адреса, номери контактних телефонів, 
електронна адреса тощо). 

Документи надсилають на адресу: 
Ministerium für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
"Heinrich-Hertz-Stiftung" 

Völklinger Straße 49 
40221 Düsseldorf 
 

Засідання зазвичай проходять у перші місяці весняного та осіннього 
семестрів. Дати проведення засідань опікунської ради публікуються на  

офіційному  сайті  фонду – http://www.heinrich-hertz-stiftung.de/ у розділі 
«Eventliste». 
Докладніше про програму: 

http://www.heinrich-hertz-stiftung.de/antragstellung_gb.html  та 
http://www.rwth-
aachen.de/cms/root/Studium/Im_Studium/Forschen_im_Studium/~behy/Heinr

ich_Hertz_Stipendien/lidx/1/ 
 

Докторські стипендії Єнської вищої школи людської 
поведінки в умовах соціально-економічних змін 

Організація: Jena Graduate School Human Behaviour in Social and Economic 
Change (GSBC)  

Дисципліна: Психологія, Соціологія, Економіка, Прикладна етика 
Розмір фінансування: від €1300 до €1700 (залежно від сімейного стану). До-

датково виділяється €100 на користування телефоном, придбання офісного 
приладдя,  копіювання. 
Тривалість: 2 роки. 

Кінцевий термін подання заявок: за три місяці до проведення засідання 
опікунської ради фонду (на якому розглядають клопотання про надання 
стипендії). 
 

Єнська вища школа людської поведінки в умовах соціально-економічних 
змін (Jena Graduate School Human Behaviour in Social and Economic Change 

(GSBC) при Єнському університеті імені Фридриха Шиллера надає стипендії 
науковцям різних країн світу для проведення міждисциплінарних досліджень 

у галузі психології, соціології, економіки та прикладної етики. 

http://www.heinrich-hertz-stiftung.de/
http://www.heinrich-hertz-stiftung.de/antragstellung_gb.html
http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Im_Studium/Forschen_im_Studium/~behy/Heinrich_Hertz_Stipendien/lidx/1/
http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Im_Studium/Forschen_im_Studium/~behy/Heinrich_Hertz_Stipendien/lidx/1/
http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Im_Studium/Forschen_im_Studium/~behy/Heinrich_Hertz_Stipendien/lidx/1/
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Докторські стипендії надаються кандидатам наук для проведення  міждис-
циплінарних досліджень в Єнській вищій школі та розвитку міжнародної нау-

кової співпраці. 
Теми міждисциплінарних досліджень: 

реагування на прискорені соціально-економічні зміни; 

інновація як штучно впроваджена зміна; 
зв’язок соціально-економічних змін зі зміною ідентичності; 

зміна впродовж усього життя. 
Вимоги до претендентів: 

бути кандидатом наук за спеціальністю психологія, соціологія, етика чи 

суміжних галузях соціальних наук; 
знання великої кількості методів і парадигм досліджень; 

мати публікації у провідних наукових виданнях; 
вміння працювати в команді; 
знання англійської мови; 

бажані базові знання німецької мови. 
Необхідні документи: 

резюме (CV); 

копія диплому кандидата наук; 
список публікацій; 

найважливіші наукові публікації (у форматі pdf); 
опис дослідницького проекту; 
аплікаційна форма; 

два рекомендаційні листи від науковців вищого навчального закладу, в якому 
працює претендент (надсилаються особами, які їх надають). 

Документи на здобуття стипендій надсилають координатору стипендійної 
програми Крістіні фон Рейн (Kristina von Rhein) на адресу  kristina.von-
rhein@uni-jena.de 

Добір стипендіатів проходить у два етапи: 
перший – на підставі надісланих документів; 
другий – на підставі співбесіди. 

 
Докладніше про програму:  http://www.gsbc.uni-jena.de/index.php?id=9  

Аплікаційні форми – http://www.gsbc.uni-jena.de/index.php?id=233 
 

Кандидатські стипендії Єнської вищої школи людської 
поведінки в умовах соціально-економічних змін 

Організація: Jena Graduate School Human Behaviour in Social and Economic 
Change (GSBC)  

Дисципліна: Психологія, Соціологія, Економіка, Прикладна етика. 
Розмір фінансування: від €1000 до €1400 (залежно від сімейного стану). До-
датково виділяється €100 на користування телефоном, придбання офісного 

приладдя,  копіювання. 
Тривалість: до трьох років (2+1). 
Кінцевий термін подання заявок: необмежений. 

 
Єнська вища школа людської поведінки в умовах соціально-економічних 

змін (Jena Graduate School Human Behaviour in Social and Economic Change 
(GSBC) при Єнському університеті імені Фридриха Шиллера надає стипендії 
науковцям різних країн світу для проведення міждисциплінарних досліджень 

у галузі психології, соціології, економіки та прикладної етики. 

mailto:Kristina.von-rhein@uni-jena.de
mailto:Kristina.von-rhein@uni-jena.de
http://www.gsbc.uni-jena.de/index.php?id=9
http://www.gsbc.uni-jena.de/index.php?id=233
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Кандидатські стипендії надаються аспірантам для проведення міждис-
циплінарних досліджень в Єнській вищій школі людської поведінки в умовах 

соціально-економічних змін (далі Єнська вища школа). 
Теми міждисциплінарних досліджень: 

реагування на прискорені соціально-економічні зміни; 

інновація як штучно впроваджена зміна; 
зв’язок соціально-економічних змін зі зміною ідентичності; 

зміна впродовж усього життя. 
Вимоги до претендентів: 

обов’язкові 

диплом бакалавра, або магістра з відзнакою за спеціальністю психологія, 
соціологія, етика чи суміжних галузях соціальних наук; 

знання великої кількості методів і парадигм досліджень; 
вміння працювати в команді; 
знання англійської мови; 

бажані 
базові знання німецької мови. 

Необхідні документи: 

резюме (CV); 
копії дипломів; 

есе (наприклад, уривок  з дипломної  кваліфікаційної роботи) до 10 сторінок; 
опис дослідницького проекту для написання дисертації (відповідно до тем 
досліджень); 

мотиваційний лист (обгрунтування причин проведення досліджень у Єнській 
вищій школі); 

аплікаційна форма; 
два рекомендаційні листи від науковців вищого навчального закладу, в якому 
навчається претендент (надсилаються особами, які їх надають). 

Претенденту необхідно вказати: 
науковця відповідного факультету Єнської вищої  школи, з яким планує 
співпрацювати; 

наявність набутого досвіду за обраною темою досліджень; 
перелік питань, які необхідно вирішити під час проведення досліджень. 

Документи на здобуття стипендій надсилають координатору стипендійної 
програми Крістіні фон Рейн (Kristina von Rhein) на адресу  kristina.von-
rhein@uni-jena.de 

Добір стипендіатів проходить у два етапи: 
перший – на підставі надісланих документів; 
другий – на підставі співбесіди. 

Докладніше про програму: http://www.gsbc.uni-jena.de/index.php?id=9 
Аплікаційні форми – http://www.gsbc.uni-jena.de/index.php?id=233  
 

Другий раунд конкурсів проектів навчальної (кредитної) 
мобільності Еразмус+ для українських ВНЗ 

 
Кінцевий термін подання заявок: 24 вересня 2015 року. 

 
Конкурс проектів навчальної мобільності в рамках програми Еразмус+ 

було завершено 4 березня 2015 року. Подані на конкурс проекти 
передбачають мобільність (обмін) студентів, викладачів, адміністративного 
персоналу університетів між країнами-партнерами і членами програми. З 

mailto:Kristina.von-rhein@uni-jena.de
mailto:Kristina.von-rhein@uni-jena.de
http://www.gsbc.uni-jena.de/index.php?id=9
http://www.gsbc.uni-jena.de/index.php?id=233
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метою максимізувати використання бюджету, Європейський Союз планує 
оголошення додаткового конкурсу на організацію навчальних мобільностей 

(стажування, навчання, викладання) між країнами-членами та партнерами 
програми. 

Інформацію щодо оголошення конкурсів за участі ВНЗ з Вірменії, Грузії, 

Молдови, Азербайджану, Білорусі та України, буде розміщено на веб-сайтах 
національних агенцій Великобританії, Франції, Нідерландів, Бельгії, Швеції, 

Ірландії, Данії, Австріїhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/national-agencies/index_en.htm.Заявки на конкурси мають 
подаватися ВНЗ з країн-членів програми. Зверніться до своїх партнерів в цих 

країнах за додатковою інформацією. 
Очікується, що другий раунд конкурсів буде оголошено в середині червня 

з терміном подання заявок 24 вересня 2015 року. 
Тривалість проектів – 16 місяців, початок проектів – 1 лютого 2016 року, 

закінчення проектів – не пізніше 31 травня 2017 року. 

Запрошуємо українські ВНЗ скористатись можливостями організації 
проектів навчальної мобільності. 

Контакти: Національний Еразмус+ офіс в Україні,Тел.: +38(044)2866668, 

+38(044)3322645; Email: office@erasmusplus.org.ua 
 

Website: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-
mobilnist/konkursy/kredytna-mobilnist.html 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шановні колеги! 
Детальна інформація про актуальні конкурси, гранти, стипендії та конференції 
розміщена на сайті ЦНТЕІ СумДУ: 
http://cnti.sumdu.edu.ua/uk/grants.html 
 
Сумський державний університет, 
Центр науково-технічної і економічної інформації, 
«Група організації грантової діяльності наукового спрямування», 
Тел: 687-869, 673 
E-mail: internationalgrants@cnti.sumdu.edu.ua 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm.
mailto:office@erasmusplus.org.ua
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/kredytna-mobilnist.html
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/kredytna-mobilnist.html
http://cnti.sumdu.edu.ua/uk/grants.html
mailto:internationalgrants@cnti.sumdu.edu.ua

