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М іжнародна програма сту-

дентського обміну Global UGRAD − 

це програма Відділу освітніх та куль-

турних програм Держдепартаменту 

США. 

Програма UGRAD призначена для студентів денних відділень вищих навчальних закладів з 

Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Казахстану, Молдови, Російської Федерації, Грузії, Киргизс-

тану, Таджикистану, Туркменістану, України та Узбекистану. 

Всі учасники відбираються на основі відкритого конкурсу. 

У програмі можуть брати участь студенти 1, 2, 3 і 4 курсів. 

Обов'язкова умова - після повернення з програми у студентів повинен залишатися як мінімум 

один семестр до отримання диплому про вищу освіту. 

Спеціальності: бухгалтерський облік, сільське господарство, антропологія, біологія, бізнес, хі-

мія, інформаційні технології, кримінальне право, економіка, освіта, інженерія, управління при-

родними ресурсами/, геологія, управління у сфері сервісу і туризму, міжнародні відносини, жур-

налістика, масові комунікації, 

юриспруденція, фізика, політоло-

гія, психологія, соціологія, міське 

планування, американістика. 

Можуть бути розглянуті й інші 

спеціальності. 

Всі учасники програми: 

1. Пройдуть навчання на денному 

відділенні в університеті або коле-

джі США протягом одного академічного семестру або року; 

2. Протягом першого семестру займатимуться 20 або більше годин волонтерською роботою в 

місті перебування на території США; 

3. Протягом другого семестру пройдуть професійне стажування (тільки для річних програм). 

 Програма забезпечує повне фінансування. 
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1. Міжнародна програма студентського обміну Global UGRAD  

http://www.dffd.gov.ua/uk/2010-07-16-08-20-35/335-k-f60-u-j.html
http://gurt.org.ua/news/trainings/21043/


С пеціальна програма ділових стажувань “САБІТ” 

Міністерства торгівлі США, в рамках якої успі-

шно пройшли навчання понад 5200 менеджерів і 

вчених з країн СНД, розробила програму «Права 

на інтелектуальну власність: трансфер і комерціалізація 

технологій».  

Загальні цілі програми включають в себе: обмін інформацією про систему заходів з охорони прав 

інтелектуальної власності в США, в тому числі обговорення актуальних проблем і питань, та-

ких як порушення авторських прав і контрабандна продукція, а також моделі комерціалізації та 

трансферу технологій, що використовуються в даний час в американських університетах, дер-

жавних організаціях та приватних компаніях. 

Заповнена анкета повинна супроводжуватися рекомендаційним листом за підписом першого 

керівника компанії на фірмовому бланку з печаткою, резюме (Curriculum Vitae), копією диплома 

та копією 1-ї сторінки закордонного паспорта. Рекомендаційний лист має містити опис посадо-

вих обов'язків кандидата в даний час і 

дозвіл на участь у програмі в зазначені 

терміни. Анкету, рекомендаційний лист 

та CV (резюме) слід скласти англійською 

мовою і російською мовою. 

Відбір кандидатів на участь у програмі 

проводить Міністерство торгівлі США , 

виходячи з рівня освіти, професійних 

здобутків та досвіду роботи в галузі за-

хисту прав на інтелектуальну власність. 

Остаточне рішення по складу навчальної групи приймає Програма “САБІТ” у Вашингтоні. Фіна-

лісти, що успішно пройшли конкурс, будуть повідомлені представництвом програми “САБІТ” у 

Москві, Києві і Алмати. Знання англійської мови корисно, але необов'язково − “САБІТ” забезпе-

чить заняття синхронним перекладом на російську мову.  

Учасникам програми уряд США сплатить переліт зі Стамбула чи Москви в США і назад, прожи-

вання, програму навчальних занять, послуги перекладачів в робочі години, медичну страховку на 

випадок екстреної необхідності і суму в розмірі 400 доларів США на непередбачені витрати на 

весь період стажування. Члени сімей не можуть супроводжувати учасників стажування в США. 

Для кандидатів з України, Молдови та Кавказу повний комплект документів, бажано одним фай-

лом у форматі pdf (анкета з фотографією, рекомендаційний лист, резюме (Curriculum Vitae), ко-

пія першої сторінки закордонного паспорта, копія диплома про вищу освіту) необхідно відправи-

ти в електронному вигляді на електронну адресу координатора програми “САБІТ” в Києві, Ната-

лії Шкнеєвій, Nataliia.Shknyeyeva@trade.gov.  
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2. Спеціальна американська програма ділових стажувань SABIT  

http://www.dffd.gov.ua/uk/2010-07-16-08-20-35/335-k-f60-u-j.html
http://www.sabitprogram.org/index.php?option=calendar&Itemid=73
http://www.fp6-nip.kiev.ua/~fpnipkie/index.php/uk/page-5/page-25/2020-15/


Д 
ержавний фонд фундаментальних 

досліджень (ДФФД) та Японське товарист-

во сприяння науці (JSPS) відповідно до під-

писаного Меморандуму про співробітницт-

во оголошують наступний конкурс спільних 

проектів наукових досліджень на отриман-

ня фінансової підтримки та проведення 

фундаментальних наукових досліджень за 

наступними науковими напрямами: 

Інженерні науки; 

Медичні знання; 

Соціальні та природничі науки; 

Гуманітарні дисципліни. 

Умови конкурсу: 

- обов’язковою є наявність партне-

ра з японської сторони; українські 

та японські вчені попередньо узго-

джують між собою науковий план 

спільних досліджень; 

- тривалість кожного проекту - 2 

роки; 

термін подачі запитів до ДФФД – до 28 

лютого (включно). 

 

До конкурсу не допускаються: 

- проекти, представлені тільки однією сто-

роною; 

- проекти, подані після кінцевого строку 

подачі запиту. 

Усі допущені до конкурсу запити проходять 

паралельну незалежну експертизу: запити 

японських учених – у JSPS (http://

www.jsps.go.jp/english/e-bilat/index.html), 

запити українських учених - у ДФФД 

(http://www.dffd.gov.ua/). 

Матеріали українських учених на елект-

ронних і паперових (роздруковані та за-

тверджені у 2 примірниках ) носіях пода-

ються до ДФФД за адресою: 

01601, м. Київ, бульв. Шевченка, 16, к.403-б. 

Координатор конкурсу - Величко Ірина Геор-

гіївна. 

Тел. для довідок і консультацій: (044) 246-39-

27, (095)551-74-02   
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3. Конкурс спільних проектів наукових досліджень з JSPS, Японія  

http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/index.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/index.html
http://www.dffd.gov.ua/uk/extensions/340-f-60-ogo.html
http://www.dffd.gov.ua/uk/extensions/340-f-60-ogo.html
http://gurt.org.ua/news/trainings/21043/


Д ержавне агентство з пи-

тань науки, інновацій та 

інформатизації України та Мініс-

терство науки і техніки Китайсь-

кої Народної Республіки оголошу-

ють конкурс спільних українсько-

китайських науково-дослідних про-

ектів на 2015-2016 рр.   

До участі у конкурсі приймаються проекти відповідно до пріоритетних напрямів розвитку нау-

ки і техніки  в Україні, а саме:  

- інформаційні та комунікаційні те-

хнології;  

- енергетика та енергоефектив-

ність;  

- раціональне природокористування;  

- науки про життя, нові технології 

профілактики та лікування найпо-

ширеніших захворювань;  

- нові речовини і матеріали. 

Конкурс відкритий для будь яких 

лабораторій чи науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ 

та підприємств обох країн. 

Для участі у конкурсі кандидатам з української сторони необхідно знайти партнера із КНР і, 

узгодивши наукову складову, подати необхідні документи до Держінформнауки. 

Крім  наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:  

компетентність науковців та їх здатність довести проект до логічного завершення; 

наявність співвиконавця в країні-партнера; 

необхідність для української групи співпрацювати з визначеним китайським партнером; 

взаємний обмін досвідом; 

наукова та промислова цінність, очікувані від проекту; 

перспективність співробітництва; 

участь докторів наук та/або молодих вчених. 

Фінансування виділяється на кожний рік окремо, на два роки поспіль. 

Рішення про продовження фінансування у наступному році приймається після розгляду звіту 

за попередній рік роботи.  
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4. Конкурс спільних українсько-китайських науково-дослідних проектів  
на 2015- 2016 рр.   

http://www.dffd.gov.ua/uk/2010-07-16-08-20-35/335-k-f60-u-j.html
http://www.sabitprogram.org/index.php?option=calendar&Itemid=73
http://www.dknii.gov.ua/?q=node/1789


Н апрями конкурсу: 

- нанотехнології для застосування в охороні 

здоров'я, створення нових матеріалів та при-

ладів; 

- молекулярні та клітинні біотехнології для 

діагностики та лікування захворювань; 

- фізика плазми і керований термоядерний 

синтез, плазмові технології, технології енерго-

збереження, ядерна медицина; 

- інформаційні технології в дослідженнях на-

вколишнього середовища та космосу 

Обов’язковою умовою для всіх заявників є вклю-

чення як мінімум одного партнера 

(колаборатора) з однієї з трьох сторін, що фі-

нансує проекти, тобто США, Канади, країн ЄС 

(бажано, щоб ці партнери були з двох західних 

сторін). Проектні пропозиції, що не містять 

запланованої участі західних партнерів, не 

будуть розглядатися, як такі, що не відповіда-

ють умовам конкурсу. До подання повної фор-

ми запропоновані колаборатори мають нада-

ти підтвердження щодо своєї співпраці в рам-

ках зазначеного проекту. 

Проекти будуть оцінюватися за наступними 

основними критеріями: 

1. Наукове обґрунтування проекту (новизна 

ідеї, науковий рівень, чіткість викладення, нау-

кові статті тощо) 

2. Методологія проекту (обґрунтування, новиз-

на методик досліджень та устаткування) 

3. Можливість (вірогідність) створення в ре-

зультаті виконання проекту нових техноло-

гій, розвиток (вдосконалення) існуючих, їх пе-

реваги 

4. Відповідність передбачених ресурсів очікува-

ним результатам (за часом виконання, фінан-

суванням, технічними можливостями) 

5. Вірогідність комерційного майбутнього ре-

зультатів проекту 

6. Наявність зовнішньої зацікавленості у спів-

праці (листи колабораторів та листи підтри-

мки) 

Одночасне закінчення експертизи експертами 

НАН України та УНТЦ передбачається до 15 

жовтня 2014 р. Узгодження переліку проектів, 

відібраних до фінансування починаючи з 2015 

року, визначається спільною робочою групою 

фінансуючих сторін УНТЦ та НАН України 

протягом грудня 2014 року. Результати відбору 

заявок затверджуються протягом грудня 2014 

року на засіданнях  Адміністративної Ради 

УНТЦ та Президії НАН України відповідно.  
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5. Спільний конкурс НАН України та УНТЦ за Програмою  
"Цільові дослідження та розвиваючі ініціативи"  

http://www.dffd.gov.ua/uk/extensions/340-f-60-ogo.html
http://www.nas.gov.ua/UA/news/Pages/contents.aspx?ffn1=ID&fft1=Eq&ffv1=1768


П осольство Франції в Україні 

активно підтримує французько-

українські наукові дослідження та 

пропонує стипендії для написання 

дисертації під подвійним науковим 

керівництвом для студентів, які 

отримали диплом магістра 

(спеціаліста) або вже навчаються на першому році аспірантури. Йдеться про програму напи-

сання дисертації під подвійним науковим керівництвом, що покриває 12 місяців мобільності 

протягом 2-х або 3-х академічних років поспіль для написання дисертації під подвійним керів-

ництвом українського та французького професорів. [N.B.: В рамках цієї програми студент са-

мостійно обирає спеціальність та вступає до французького ВНЗ]. 

Типи стипендій 

Тривалість від 12 місяців протягом 

3-х років. 

Обраний студент отримує стипе-

ндію від Французького Уряду, що 

йому дає право на: 

• допомогу на проживання в розмі-

рі 1060€ на місяць  

• безкоштовне французьке соціаль-

не страхування  

• привілейований доступ до студентських гуртожитків  

• безкоштовну візу  

Зверніть увагу, проїзд між Україною та Францією не покривається, але трансфер з Парижа до 

провінції відшкодовується. 

Критерії відбору: 

• мати українське громадянство  

• мати диплом магістра або бути студентом 1-го курсу аспірантури  

• потрібно мати, за виключенням (наприклад, навчальна програма викладається приймаючим 

закладом англійською мовою), достатній рівень знання французької мови  

• мати державний диплом про вищу освіту, що дозволяє записатися на обрану навчальну про-

граму у Франції. 
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6. Конкурс на отримання стипендій для написання дисертації під подвійним науковим 
керівництвом на 2014-2015 роки, Франція    

http://www.dffd.gov.ua/uk/2010-07-16-08-20-35/335-k-f60-u-j.html
http://www.sabitprogram.org/index.php?option=calendar&Itemid=73
http://www.ambafrance-ua.org/Konkurs-na-otrimannya-stipendiij,3055


К ожен рік Посольство Франції в Україні 

надає підтримку французько-     

          українським університетським 

обмінам і пропонує навчальні стипендії для навчан-

ня на другому році магістратури (Master 2) для сту-

дентів, які навчаються в магістратурі. Стипендіа-

льна програма покриває від 5 до 10 місяців мобільнос-

ті. [N.B.: В рамках даної програми студент самос-

тійно обирає спеціальність та вступає до французь-

кого ВНЗ]. 

Описання стипендій 

Тривалість від 5 до 10 місяців. 

Обраний студент отримує стипендію від Французького Уряду, що йому дає право на: 

- допомогу на проживання в розмірі 615€ на місяць  

- безкоштовне французьке соціальне страхування  

- привілейований доступ до студентських гуртожитків  

- безкоштовне отримання візи  

Зверніть увагу, проїзд між Україною та 

Францією не покривається, але трансфер з 

Парижа до провінції відшкодовується. 

Критерії відбору: 

• українське громадянство  

• рівень магістратури або ж його еквіва-

лент (спеціаліст)  

• потрібно мати (за виключенням, напри-

клад, навчальних програм, що викладають-

ся приймаючим закладом англійською мовою), достатній рівень знань з французької мови  

• державний диплом про вищу освіту, що дозволяє записатися на обрану навчальну програму 

у Франції. 

Кандидати будуть відібрані за критеріями їх навчальних результатів, послідовності та 

наукового змісту їх наукових проектів, а також мотивації.  
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7. Конкурс на отримання стипендій для навчання у магістратурі  
на 2014-2015 рр., Франція   

http://www.dffd.gov.ua/uk/extensions/340-f-60-ogo.html
http://www.ambafrance-ua.org/Konkurs-na-otrimannya-stipendiij,3055


П остмагістерська програма 

“КОПЕРНІК” створена для дипло-

мованих інженерів, економістів і 

юристів, бажано з кількома роками досвіду 

роботи, які хочуть доповнити свої знання 

та отримати навички вузько направленого 

менеджменту для розвитку своєї кар’єри. 

Освіта складається з двох семестрів: пер-

ший — навчання в найпрестижніших фра-

нцузьких закладах (Інститут Політичних 

наук Парижа, Гірнича школа ParisTech, Інже-

нерний коледж), другий — стажування на 

одному з підприємств-партнерів. Для студе-

нтів цієї програми пропонується 12-ти міся-

чна стипендія. 

Міністерство закордонних справ Франції 

фінансує стипендію КОПЕРНІК завдяки чому 

робить внесок у розвиток цієї програми. 

Вищі школи пропонують учасникам програ-

ми КОПЕРНІК спеціально створені освітні 

програми та дидактичні матеріали. Великі 

міжнародні французькі групи вступають до 

Асоціації підтримки програми КОПЕРНІК, 

щоб фінансувати програму та приймати на 

роботу майбутніх співробітників обираючи 

з-поміж випускників програми. Отриманий 

диплом за пройдений 12-ти місячний освіт-

ній курс видається найпрестижнішими за-

кладами: Національною Школою мостів та 

доріг, Інститутом Політичних наук Пари-

жа, Інженерним коледжем, Національною 

вищою гірничою школою Парижа. 

Критерії відбору 

Кандидати мають бути молодшими за 30 

років, мати магістерський диплом інженера, 

економіста чи юриста, мати українське гро-

мадянство та жити в Україні. Вони повинні 

добре володіти французькою мовою. 

Подання документів 

Досьє кандидата складається з: 

- заповненої анкети в прикріпленому файлі,  

- мотиваційного листа,  

- офіційного перекладу оцінок за два останні 

роки навчання,  

- 2 рекомендаційних листа (французькою та 

англійською мовами). 

Досьє подається у двох екземплярах до 

Центру наукової та університетської спів-

праці Французького Інституту в Україні 

(вул. Гончара 84, Київ, 01054, Україна, cfu-

cus@gmail.com) або до Французького Інсти-

туту у Харкові чи до Французького Альянсу 

у Вашому регіоні. 

Основні етапи подання заявок на участь у 

програмі: 

До 28 лютого: резюме 

Кінець березня — початок квітня: співбесі-

ди попереднього відбору кандидатів 

Середина квітня: тест з французької мови 

для попередньо відібраних кандидатів 

Кінець квітня: оголошення результатів 

До 15 травня: передача досьє обраних канди-

датів 

Початок жовтня: початок занять.  
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8. Оголошення конкурсу стипендіальної програми “КОПЕРНІК”  
на 2014-2015 рр.    

http://www.dffd.gov.ua/uk/2010-07-16-08-20-35/335-k-f60-u-j.html
http://www.sabitprogram.org/index.php?option=calendar&Itemid=73
http://www.ambafrance-ua.org/Ogoloshennya-konkursu-stipendiial


Є вропейський університет Віадріна (м. 

Франкфурт-на-Одері) пропонує сти-

пендії для українських випускників 

для участі у магістерських програ-

мах. 

Магістерські програми:  

- Європейські студії за спеціальностями: право, 

культурологія, економіка та політологія; 

- Міжнародне бізнес-адміністрування за напря-

мами: фінанси, бухгалтерська справа, система-

тичний контроль та оподаткування; фінанси та 

міжнародна економіка; інформаційний і операційний менеджмент; менеджмент та маркетинг; 

- Історія культури Європи  

- Культура та історія Центральної та Східної Європи; 

- Соціокультурні студії ; 

- Міжнародні комунікації;  

- Магістр права; 

- LLM, додаткове післядипломне навчання з німецького права для іноземних юристів.  

Мета: дворічна освіта (для LLM - однорічна) за обраною магістерською програмою з отриманням 

диплому Master або Magister.  

Вимоги до пошукачів:  

- наявність диплому бакалавра, що відповідає вимогам обраної програми;  

- відмінна успішність під час попереднього навчання;  

- добрі знання німецької мови (на рівні B1/B2);  

- добрі знання англійської мови (на рівні B1/B2);  

- виключно українське громадянство;  

- не дозволяється паралельне навчання в Україні під час навчання в Університеті Віадріна; 

- не дозволяється перебування у Німеччині з метою навчання, роботи або як Au-Pair або волонтер 

протягом літнього семестру 2014 (березень-липень).  

Тривалість програми: з 1 серпня 2014 року до 30 вересня 2016 року (для LLM: до 30 вересня 2015 року)  

Стипендії, які фінансуються Міністерством закордонних справ ФРН, надаються Німецькою службою 

академічних обмінів. Стипендійні програми охоплюють дворічне (для LLM - однорічне) навчання у 

Європейському університеті Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері), а також підготовчого курсу перед 

початком навчання, націленого на країнознавчу, мовну та фахову підготовку до навчання.  

Заяви подаються до інформаційного центру DAAD у Києві за адресою: пр. Перемоги 37 (КПІ), корп. 6, 

03056 Київ.  
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9. Програма Європейського університету Віадріна, Німеччина    

http://www.dffd.gov.ua/uk/extensions/340-f-60-ogo.html
http://eu.prostir.ua/grants/261648.html


Д ержавний фонд фундаментальних 

досліджень (далі - ДФФД) і Держав-

не агентство з питань науки, інно-

вацій та інформатизації України 

відповідно до Указу Президента України від 9 

квітня 2002 року № 315/2002 “Про додаткові 

заходи щодо підтримки молодих учених” та 

Положення про порядок надання грантів Пре-

зидента України для підтримки наукових дос-

ліджень молодих учених, затвердженого Указом 

Президента України від 24 грудня 2002 року № 

1210/2002, оголошують проведення конкурсу 

наукових проектів молодих учених на здобут-

тя вказаних грантів. 

Запити подаються до 1 березня 2014 року включ-

но. При поштовому відправленні дата визнача-

ється за штемпелем. 

До участі в конкурсі допускаються молоді вчені 

віком (на час подання запиту): доктори наук – 

до 35 років, докторанти – до 33 років, кандида-

ти наук – до 30 років. 

Грошовий розмір гранту складає: для докторів 

наук – 90 тис. грн.; для докторантів – 75 тис. 

грн.; для кандидатів наук – 60 тис. грн. Гран-

ти можуть бути надані на проведення як но-

вих наукових досліджень, так і тих, що є продо-

вженням попередніх досліджень (у тому числі 

тих, на проведення яких гранти вже надава-

лись). Подані на конкурс роботи розглядаються 

ДФФД у встановленому порядку. Гранти моло-

дим ученим призначає Президент України від-

повідним розпорядженням за поданням Кабіне-

ту Міністрів України. Після призначення гран-

ту здійснюється його цільове фінансування на 

основі договору між Державним агентством з 

питань науки, інновацій та інформатизації 

України та одержувачем гранту і підприємст-

вом (установою, організацією), яке (яка) зобо-

в’язується забезпечити проведення наукових 

досліджень. 

Вимоги до проектів, що подаються на конкурс: 

На конкурс подаються проекти з фундамента-

льних та прикладних наукових досліджень, 

здатні внести істотний вклад у розширення й 

поглиблення наукових знань, відрізняються 

новизною в постановці й методах проведення 

досліджень і мають вагому  наукову  й  практи-

чну значимість.  

При  розгляді  проектів оцінюються: 

•  актуальність тематики; 

• оригінальність наукової ідеї; 

•  наукова новизна та практична значимість 

очікуваних результатів; 

• наукова  кваліфікація молодого вченого; 

• забезпеченість необхідною матеріально-

технічною базою. 

Термін виконання проекту не повинен переви-

щувати одного року. 
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10. Конкурс наукових проектів молодих учених на здобуття грантів  
Президента України     

http://www.dffd.gov.ua/uk/2010-07-16-08-20-35/335-k-f60-u-j.html
http://www.dffd.gov.ua/uk/extensions/341-f-61-ogo.html
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