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Ц ентр міжнародної мобіль-

ності CIMO запрошує 

аспірантів з України взя-

ти участь у 19-й Зимовій школі, 

яка буде проходити 2-7 березня 

2015 року в Tvärminne zoological 

station Університету Гельсінкі.  

Метою Зимової школи є підвищення мобільно-

сті молодих вчених і аспірантів між Фінлянді-

єю та країнами-учасниками і посилити спів-

працю між університетами. Перед подачею 

заявки на участь в 19-й Зимовій школі, заявни-

ки мають зв'язатись з одним або кількома 

вченими з фінського університету, щоб обго-

ворити з ними можливий проект. Інтересу з 

боку фінського дослідника буде розглядатися 

як перевага в процесі відбору.  

Тим учасникам, які після Зимової школи бу-

дуть запрошені до Фінляндії фінським вченим, 

буде запропонована стипендія в рамках Сти-

пендіальної програми CIMO. Запрошені учас-

ники Зимової школи повинні будуть працюва-

ти або навчатись у Фінляндії від 3 до 18 міся-

ців. Щомісячний розмір стипендії складає 1500 

євро в 2015 році. Стипендія розрахована приб-

лизно на два роки після Зимової школи.  

Зимова школа CIMO є міждисциплінарною. На 

цей раз, школа фокусується на біологічній хі-

мії, структурній біології, еволюції та функціях 

мозку.  

Заявки, що мають справу з суміжними облас-

тями, такими як хімія і біологія, нанонауки, 

біоенергетика, біофізика, молекулярна і клі-

тинна біологія, фізіологія, клітинна візуаліза-

ція, неврологія, психологія та медицина  та-

кож будуть розглядатись.  

Попередні теми Зимової школи:  

Хімія життя  

Методи в неврології  

Функції мозку  

Розвиток і еволюція  

Письмові заявки на участь приймаються від 

українських аспірантів віком до  35 років. Зая-

вки не приймаються від тих, хто брав участь 

в одній з попередніх зимових шкіл.  

Фінансова допомога / гранти  

Участь у Зимовій школі безкоштовна. Прожи-

вання в студентському гуртожитку та харчу-

вання покриваються CIMO. CIMO також виді-

лить  гранти на часткове покриття дорож-

ніх витрат учасників з їх рідного міста до 

Гельсінкі. 

Контактна особа в CIMO: 

Tarja Mäkelä, Координатор програми 

tarja.makela@cimo.fi 

Päivi Jokinen, Провідний консультант 

paivi.jokinen@cimo.fi 

Центр міжнародної мобільності CIMO: 

P.O. Box 343 (street address: Hakaniemenranta 6) 

00531 Helsinki 

FINLAND 

Phone +358 295 338 500 (switchboard) 

Fax +358 9 753 1123 

 

 

 

 

 

Дедлайн: 

20.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело 

 

1.  19-та Зимова школа CIMO: “From chemistry of life to evolution and brain functions“, 
Фінляндія   

http://luoto.tvarminne.helsinki.fi/
http://luoto.tvarminne.helsinki.fi/
mailto:tarja.makela@cimo.fi
mailto:paivi.jokinen@cimo.fi
http://www.science-community.org/uk/content/centre-international-mobility-cimo-winter-school-111831
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Д ержавне агентство 

з питань науки, ін-

новацій та інфор-

матизації України та Депар-

тамент науки і технологій Рес-

публіки Індія оголошують кон-

курс спільних українсько-

індійських науково-дослідних проекфів на період 2015-2017 років. 

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

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

До участі у конкурсі приймаються проекти за такими пріоритетними напрямами: 

- біотехнології та біомедичні науки; 

- інформаційні та комунікаційні технології; 

- нанотехнології та нові матеріали; 

- енергетика та енергетичні ресурси; 

- фізика високих енергій та астрофізика. 

Для участі у конкурсі кандидатам з української сторони необхідно знайти партнера з 

Індії та, узгодивши наукову складову, подати необхідні документи до Держінформнау-

ки. 

Форма заявки та детальніша інформація для участі у конкурсі розміщені на веб-

сторінці Держінформнауки в розділі Поточні конкурси. Там же можна знайти телефо-

ни контактних осіб з обох сторін, до яких можна звернутись із будь-яких питань сто-

совно конкурсу.  

Держінформнауки попереджає:  заявки, оформлені без дотримання усіх вимог зазначе-

них в умовах конкурсу, розглядатися не будуть. 

 

 

 

Дедлайн: 

31.10.2014 

 

 

 

 

 

Джерело 

  

2. Конкурс спільних українсько-індійських науково-дослідних проектів  
на період 2015-2017 років  

http://dknii.gov.ua/?q=node/2060
http://www.dknii.gov.ua/?q=node/2059
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З  15 вересня 2014 року за підтримки 

Міністерства освіти і науки України 

проводиться Всеукраїнський конкурс 

інноваційних start-up проектів студентів ІТ-

напрямів підготовки.  

Ключовою метою Конкурсу є популяризація 

інноваційної та підприємницької діяльності 

студентів комп'ютерних напрямів навчання і 

об'єднання зусиль вищих навчальних закладів 

та ІТ-компаній у розвитку творчого потенці-

алу студентів. 

До участі у Конкурсі запрошуються студенти 

вищих навчальних закладів України. Термін 

подання заяв від команд для участі у Конкурсі: 

до 30 листопада 2014 року. Більш детальна 

інформація за посиланням http://vis.lp.edu.ua. 

Подання заяв здійснюється лише з викорис-

танням інформаційної системи ВІС. 

У рамках Конкурсу планується проведення 

низки тренінгів та практикумів з інновацій-

ної діяльності. На переможців Конкурсу чека-

ють цінні призи та можливість стажування в 

провідних університетах Європи. 

У 2014-2015 рр. Конкурс проводиться як час-

тина виконання Темпус-проекту 

«Національна освітня інфраструктура удо-

сконалення інноваційної та підприємницької 

діяльності ІТ-студентів» (530576-TEMPUS-1-

2012-1-SE-TEMPUS-SMHES), у партнерстві між 

університетами Євросоюзу та України. Пар-

тнерами проекту з боку Євросоюзу є: Linnaeus 

University (університет Ліннея, Векше, Коро-

лівство Швеція), Dublin City University 

(Дублінський міський університет, Дублін, 

Республіка Ірландія), Oxford Brookes University 

(Університет Оксфорд Брукс,  Оксфорд, Вели-

ка Британія), Pedro Nunes Institute (Інститут 

Педро Нунес, Португальська Республіка), IKEA 

(Королівство Швеція), SIGMA Kudos (Сігма 

Кудос, Королівство Швеція). Українську сторо-

ну представляють: Харківський національний 

університет радіоелектроніки, Одеський наці-

ональний політехнічний університет, Націо-

нальний університет «Львівська політехні-

ка»,  Івано-Франківський національний техні-

чний університет нафти і газу, Вінницький 

національний технічний університет. 

Контактні особи 

Від МОН: Данчевська Марія Володимирівна, 

головний спеціаліст відділу фундаментальних 

та прикладних досліджень МОН України.  

Від Оргкомітету Конкурсу: Крісілов Віктор 

Анатолійович, Одеський національний полі-

технічний університет, (048) 705-83-28; 

it.eureka.ua@gmail.com, krissilovva@mail.ru; 

Войтко Вікторія Володимирівна, Вінницький 

національний технічний університет, (095) 

432-80-70, dekanfki@i.ua; Завалій 

Тарас Ігорович, Національний уні-

верситет «Львівська політехні-

ка», taras.zavaliy@gmail.com; Каук 

Віктор Іванович, Харківський націо-

нальний університет радіоелектро-

ніки, (057) 702-13-85, vic-

tor.kauk@gmail.com. 

 

 

 

 

Дедлайн: 

30.11.2014 

 

 

 

 

 

Джерело 

 

3.  Всеукраїнський конкурс інноваційних start-up проектів   

http://vis.lp.edu.ua
mailto:it.eureka.ua@gmail.com
mailto:krissilovva@mail.ru
mailto:dekanfki@i.ua
mailto:taras.zavaliy@gmail.com
mailto:victor.kauk@gmail.com
mailto:victor.kauk@gmail.com
http://www.mon.gov.ua/ua/messages/36876-zaproshuemo-studentiv-it-napryamiv-do-uchasti-u-vseukrayinskomu-konkursi-innovatsiynih-start-up-proektiv
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П роведення досліджень в університе-

тах, наукових та дослідницьких інсти-

туціях США на період від трьох до дев'яти міся-

ців. У конкурсі можуть брати участь кандидати 

та доктори наук; діячі культури, фахівці з бібліо-

текарства, журналісти та юристи; дослідники 

без наукового ступеня з досвідом роботи не мен-

ше п'яти років та аспіранти або здобувачі напе-

редодні захисту, які отримають науковий сту-

пінь до початку гранту (1 вересня 2015 року). 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, 

технічні та природничі дисципліни. 

Кандидати, які активно займаються дослідни-

цькою роботою у таких галузях, як політологія, 

державне управління, зокрема розбудова демок-

ратії та громадянського суспільства, мають 

можливість вибирати Інститут Кеннана у Ва-

шингтоні як місце проведення досліджень. Ста-

жування триває 6 місяців і розпочинається з 1 

вересня або 1 березня. 

Вимоги до кандидатів: 

мати українське громадянство та проживати в 

Україні на час проведення конкурсу 

вільно володіти англійською мовою на рівні дос-

татньому для професійного спілкування в англо-

мовному науковому середовищі 

повернутись в Україну на 2 роки після завершен-

ня терміну гранту відповідно до вимог візи J-1, 

яку отримують учасники програм обмінів 

Умови гранту: 

Тривалість гранту – 3-9 місяців. Програма дає 

унікальну можливість провести дослідження та 

досягнути поставлені наукові цілі, побачити 

чим дихає світ, які нові відкриття та доробки 

існують у певних галузях у США, встановити 

професійні контакти з американськими колега-

ми і через Світову спільноту фулбрайтівців, з 

науковцями з інших країн. 

Учасники Програми отримують: 

щомісячну стипендію додаткові кошти дл 

придбання професійної літератури 

медичне страхування 

квиток в обидва боки 

Претендентам необхідно подати до Офісу Про-

грами імені Фулбрайта комплект документів, до 

якого входять: 

анкета з прикріпленим описом проекту нау-

кових досліджень та бібліографією до нього 

curriculum vitae 

три рекомендаційні листи 

лист-запрошення (якщо є) 

Опис проекту наукових досліджень та curricu-

lum vitae подають англійською та українською 

мовами. 

Контакти: 

Офіс Програми імені Фулбрайта  

вул. Еспланадна, 20, кiмн. 904, Київ 01001 

 

 

Дедлайн: 

15.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело 

  

4. Fulbright Scholar Program   

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

можуть бра-

ти участь 

особи віком до 40 років 

з дворічним професій-

ним досвідом: виклада-

чі; аспіранти та дослі-

дники, які ще не ма-

ють наукового ступеня; кандидати наук 

(не пізніше 5-ти років після захисту); адмі-

ністратори вищих навчальних закладів; 

співробітники науково-дослідних установ; 

журналісти; фахівці з бібліотечної, музей-

ної та архівної справи; спеціалісти у сфері 

управління культурою; працівники громад-

ських організацій (НДО). 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, 

точні, технічні та природничі дисциплі-

ни. 

Вимоги до кандидатів: 

мати українське громадянство та прожи-

вати в Україні на час проведення конкурсу 

викладати (на умовах повної або неповної 

ставки) у ВНЗ та мати щонайменше 2 ро-

ки досвіду викладання, навчання в аспіран-

турі чи адміністративної роботи у систе-

мі вищої освіти або 2 роки професійного 

досвіду у відповідній галузі 

володіти англійською мовою на рівні дос-

татньому для професійного спілкування в 

англомовному академічному середовищі 

(TOEFL iBT не менше 80 балів) 

повернутись в Україну на 2 роки після за-

вершення терміну гранту відповідно до 

вимог візи J-1, яку отримують учасники 

програм обмінів 

подаватись на програму не раніше ніж че-

рез 5 років після перемоги в іншому конкур-

сі за Програмою імені Фулбрайта. 

Тривалість гранту — 6-9 місяців. Упро-

довж академічного року учасники Програ-

ми проводять індивідуальні дослідження; 

знайомляться з актуальними надбаннями 

американських університетів у плануванні 

навчальних програм, розробці учбових ку-

рсів та їх викладанні; беруть участь у нау-

кових конференціях та семінарах. Програ-

ма не передбачає здобуття наукового сту-

пеня, але надає можливість стипендіатам 

відвідувати семінари та лекції в якості 

вільних слухачів. 

Учасники Програми отримують: 

щомісячну стипендію 

додаткові кошти для придбання 

професійної літератури 

медичне страхування 

квиток в обидва боки 

Контакти: 

Офіс Програми імені Фулбрайта 

вул. Еспланадна, 20, кiмн. 904, 

Київ 01001 

 

 

 

 

Дедлайн: 

1.11.2014 

 

 

 

 

 

Джерело 

 

5.  Fulbright Faculty Development Program    

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html
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П осольство Великої Брита-

ніїї оголосило про початок 

конкурсу на отримання стипендії 

британського уряду Чівнінг 

(CHEVENING) на 2015/2016 учбовий 

рік. 

Британські урядові стипендії Чів-

нінг (Chevening Scholarships) є од-

ними з найпрестижнішіх нагород для навчання в Сполученому Королівстві. 

Більшість ґрантів британської урядової стипендіальної програми Чівнінг покриває: 

плату за рік навчання на рівні "магістра" в 

університеті, який обирає кандидат; 

витрати на проживання (фіксована сума на 

одну людину); 

авіапереліт в обидві сторони в економ-класі; 

деякі додаткові виплати. 

Ці стипендії пропонуються для молодих лідерів 

України, тих, хто має потенціал в майбутньому 

впливати на прийняття рішень у державі та 

формувати громадську думку. 

Більшість стипендій Chevening розрахована на 

післядипломні магістерські програми (на здобут-

тя ступенів MSc, MA, LLM) тривалістю до 12 місяців, але можливо також обрати менш тривалу 

дослідницьку програму строком від 3 місяців. 

Успішні кандидати визначаються шляхом ретельного конкурсного відбору. Кандидатів оціню-

ють за лідерськими якостями, професійними досягненнями, кваліфікаціями (академічними та 

професійними) та володінням англійською. Перевага надається амбітним та енергійним канди-

датам, які мають лідерський потенціал та намір впроваджувати зміни і робити внесок в орга-

нізаційний розвиток. 

Кандидати повинні надати три варіанти курсів, які вони бажають вивчати в університетах 

Великої Британії. 

Отримати більше інформації та подати заявку (крайній термін 15 листопада) можна на сайті 

Chevening.org. 

 

 

Дедлайн: 

15.11.2014 

 

 

 

Джерело 

 

 

6. Стипендії Chevening на навчання у Великобританії    

http://osvita.ua/abroad/higher_school/england/42467/
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Н аньянський технологічний універ-

ситет - головний технологічний 

навчальний заклад Сінгапуру, приймає 

студентів з усього світу на навчання за 

технічними і економічними спеціальнос-

тями.  

Університет пропонує 3 програми стипен-

дій для PHD студентів і 4 для бажаючих 

навчатися в магістратурі. Перед подачею 

документів необхідно вибрати програму 

навчання. Можлива як очна, так і заочна 

форма. Навчання починається в серпні і 

січні, тому документи можна відправляти 

2 рази на рік.  

Відправити заявку до університету можна 

онлайн (радимо використовувати Internet 

Explorer). В процесі реєстрації потрібно 

буде прикріпити всі необхідні документи, 

а також вказати рекомендувачів. З ними 

зв'яжуться, як тільки ваша заява буде наді-

слана. Після того, як будуть отримані ре-

комендації, заявку передадуть на розгляд 

приймальної комісії. Після зарахування до 

університету, необхідно пройти іспит.  

Щоб отримати стипендію на навчання, 

необхідно просто в заяві вказати, в якій 

програмі ви хочете брати участь. Студен-

ти заочних спеціальностей претендувати 

на стипендію не зможуть.  

Для початку навчання в серпні - 15 листо-

пада (гуманітарні дисципліни), 31 січня (всі 

інші)  

Для початку навчання в січні - 30 червня.  

Вимоги до кандидатів  

- Завірений переклад копії диплома та ви-

писки з оцінками  

- Для тих, хто не закінчував раніше ніяко-

го університету в Сінгапурі, необхідно зда-

ти GRE або GMAT з досить високим балом, 

результати повинні бути не старше 5 ро-

ків  

- Результати TOEFT або IELTS  

- Контакти 2 рекомендувачів  

- Резюме  

- Копія паспорта і фотографія  

- Для PhD аплікантів - план дослідження 

та список публікацій. 

При необхідності університет може вима-

гати й інші документи.  

Контакти: 

50 Nanyang Ave Singapore 639798 

+65 6791 1744 

adm_intnl@ntu.edu.sg 

http://www.ntu.edu.sg  

 

 

 

 

Дедлайн: 

15.11.14/31.01.15  

 

 

 

 

 

 

Джерело 

 

7.  Стипендії на навчання в Сингапурі     

mailto:adm_intnl@ntu.edu.sg
http://www.ntu.edu.sg
http://grantist.com/grant/stipendii-na-obrazovanie-v-singapure/
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Є вропейський університет в Італії 

(European University Institute) запрошує 

молодих науковців у галузі соціальних чи гумані-

тарних наук взяти участь у стипендійній програ-

мі Макса Вебера (Max Weber Programme). Мета програми – підтримка кандидатів/докторів наук, які хочуть продов-

жити академічну кар’єру і працювати над власними дослідженнями. Тривалість програми – 1 або 2 роки. Розмір щомі-

сячної стипендії – 2 000 євро, також буде покрито витрати на медичне страхування, можливі додаткові виплати. 

Докладніше про стипендійну програму Макса Вебера  

 

 

 

 

 

 

 

 

К онкурс стипендій на навчання в аспіра-

нтурі з різних напрямів біології та хімії передба-

чає термін навчання 4 роки. Стипендія покри-

ває видатки на навчання, а також медичне 

страхування. Навчання може проводитися 

трьома мовами – англійською, німецькою та 

французькою. 

Докладніше – на сайті організаторів  

          Дедлайн: 25.10.2014                                           Джерело 

 
8. Стипендія Макса Вебера від Європейського 

університету в Італії     

9. Конкурс стипендій для навчання в 
 аспірантурі у Німеччині в галузі 

біологічних та хімічних наук  

          Дедлайн: 3.11.2014                                           Джерело 

http://www.lp.edu.ua/node/6469
http://www.lp.edu.ua/node/6538
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Щ орічна 

програ-

ма гран-

тів імені Фредеріка 

Бантінга (The Banting 

Postdoctoral Fellowships) для стажування в Канаді у галузі природничих, технічних, гуманітарних та соціа-

льних дисциплін заснована Урядом Канади для підтримки участі в науково-дослідних постдокторських про-

грамах видатних молодих фахівців, громадян Канади та іноземців. 

Учасниками можуть бути молоді фахівці, які отримали вчений ступінь у галузі охорони здоров’я, природни-

чих, технічних, гуманітарних або соціальних дисциплін, що демонструють видатні 

дослідницькі та лідерські якості. Стипендіати отримують по $70 000 на 

рік упродовж двох років. 

Гранти приблизно порівну розподіляються між трьома основними напрямками , 

представленими в програмі - медициною , природними і технічними, гуманітарни-

ми та соціальними науками .  

Приймаючою організацією для стипендіата програми може бути канадський або 

закордонний університет, дослідницький інститут, клініка, некомерційна організа-

ція з потужною дослідницькою базою.  

Документи: 

Кандидати мають заповнити аплікаційну форму, яка містить CV, дослідницьку 

пропозицію і 3 рецензії, і разом з документами від канадської організації надіслати їх 

через систему бази даних ResearchNet. Деталі: http://banting.fellowships-

bourses.gc.ca/app-dem/guide-eng.html 

 – тут. 

Контакти: 

E-mail: banting@researchnet-recherchenet.ca. 

Вся інформація про програму опублікована на офіційному сайті. 

 

 

Дедлайн:  

24.10.2014  

 

 

 

 

 

 

Джерело 

 

10.  Гранти програми імені Фредеріка Бантінга для 
стажування в Канаді     

https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/app-dem/guide-eng.html
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/app-dem/guide-eng.html
http://www.lp.edu.ua/node/6474


Національний технічний університет  України   
“Київський політехнічний інститут” 

      Випуск  № 204  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. 

2.10.14 
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http://ipd.kpi.ua

