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Т ривають конк:рси 2017р. програми Еразм:с+ 

: сфері вищої освіти для подання проект-

них заявок за такими напрямами:  
  

 КА1 – Навёальна мобільність: Міжнародна кредит-

на та Ст:пенева мобільність (зearmnmt MobnlnLsи ImL-

ermaLnomal CreqnL amq Detree MobnlnLs)й 

 КА2 – Проекти співпраці: Розвиток потенціал:, Аль-

янси знань, Стратегіёні партнерства (CooperaLnom uor 

ImmotaLnom amq еooq {racLncerи CapacnLs Bunlqnmt, Kmo-

uleqte Allnamcer, SLraLetnc {arLmerrsnpr)й 

 Жан Моне: Мод:лі, Кафедри, Центри досконалості, 

Підтримка асоціацій, Мережі, Проекти (Jeam MommeL 

acLnomrи Csanrr, Moquler, CemLrer ou Excellemce, Suppo-

rL Lo ArrocnaLnomr, жeLuorkr, {rooecLr). 

Ознайомитись з правилами та :мовами :ёасті мо-

жна за посиланням:  

sLLpи//eacea.ec.europa.eu/erarpur-plur/uumqnmt_em. 

     ОБОВ'ЯЗКОВО необхідно ознайомитись з Керівни-

цтвом до програми Еразм:с+ ({rotrappe 

еunqe): sLLpи//ec.europa.eu/protrapper/erarpur-plu/

rrerourcer_em та просл:хати презентації он-

лайн: sLLprи//eacea.ec.europa.eu/erarpur-plur/

nmLroqucLnom-nmLermaLnomal-qnpemrnom-erarpur-plur_em. 

 

Оголоѐення про всі напрями 

конк:рсів 2017 р. розміщено за 

посиланням:  

sLLpи//eur-lex.europa.eu/letal-comLemL/Eж/TXT/?

urn=qJиJqC_2016_386_|_0009. 

Кінцеві терміни подання проектних заявок  : 

сфері вищої освіти і Жана Моне за напрямами 

(до 12:00 за Брюссельським ёасом): 

 КА1: Навёальна мобільність 

- Пzyxкти з Міжнwzyднyї кzxдитнyї мyбільнyvті : 

сфері вищої освіти - 2 лютого 2017 р. 

- Пzyxкти vпільниw мwгіvтxzvькиw пzyгzwм Еzwз-

м:с+: Еразм:с М:нд:с - 16 лютого 2017 р. 

 КА2: Проекти співпраці задля розвитк: іннова-

цій та обмін: кращими практиками : гал:зі ви-

щої освіти 

- Oyзвитyк пyтxнціwл: : vфxzі вищyї yvвіти - 9 лю-

того 2017 р. 

- Стzwтxгічні пwzтнxzvтвw - 29 бxzxзня 2017 z. 

- Nльянvи знwнь - 28 лютyгy 2017 z. 

 Жан Моне 

- Мyд:лі, Mwфxдzи, Цxнтzи дyvкyнwлyvті, Підтzим-

ка асоціацій, Мережі, Проекти - 23 лютого 2017 р. 

 Молодь та Спорт: sLLpи//eur-lex.europa.eu/letal-

comLemL/Eж/TXT/?urn=qJиJqC_2016_386_|_0009. 

Задля запобігання д:блюванню проектів та дотри-

мання мінімальних техніёних вимог до подання прое-

ктних заявок, необхідно проконс:льт:ватись з Націо-

нальним Еразм:с+ офісом в Україні. 

Корисна інформація для аплікантів щодо клюёових 

національних стратегіёних док:ментів: sLLpи//

uuu.erarpurplur.ort.ua/erarpur/ka2-proekLs-rpntpraLrn/

rovtsLok-poLemLrnalu-ex-Leppur/200-ureuul-lnmkr-amq-

paLernlar-uor-applncamLr-om-ukranmnam-sntser-equcaLnom-

reuorpr-uor-prooecLr-ourLnuncaLnomr.sLpl. 

 

* Інформацію взято з сайт: Національного Еразм:с+ офіса в 

Україні.  

 
 

Джерело 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plu/sresources_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plu/sresources_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/introduction-international-dimension-erasmus-plus_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/introduction-international-dimension-erasmus-plus_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2016_386_R_0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2016_386_R_0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2016_386_R_0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2016_386_R_0009
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus/200-useful-links-and-materilas-for-applicants-on-ukrainian-higher-education-reforms-for-projects-justifications.html
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus/200-useful-links-and-materilas-for-applicants-on-ukrainian-higher-education-reforms-for-projects-justifications.html
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus/200-useful-links-and-materilas-for-applicants-on-ukrainian-higher-education-reforms-for-projects-justifications.html
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus/200-useful-links-and-materilas-for-applicants-on-ukrainian-higher-education-reforms-for-projects-justifications.html
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus/200-useful-links-and-materilas-for-applicants-on-ukrainian-higher-education-reforms-for-projects-justifications.html
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1413-vidkryto-konkurs-2017-prohramy-erazmus-za-napryamamy-ka1-ka2-ta-zhan-mone.html
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Н 
а сайті Европейської Ко-

місії представлено на-

ст:пні акт:альні конк:р-

си за програмою "Горизонт 2020". 

3. ICT CAзз 

Дедлайн: 25/04/2017 

Напрями:  

 Toolr uor rparL qntnLal comLemL nm Lse creaLnte    

nmqurLrner 

 Mncro- amq mamoelecLromncr Lecsmolotner 

 |enmuorcnmt Europeam preremce nm nmLermaLnomal 

ICT rLamqarqnraLnom 

 жexL еemeraLnom ImLermeL  

2. дCH2 JU CAзз дq| {|q{qSAзS 2017 

Дедлайн: 20/04/2017 

Напрями:  

 IpprotepemL ou copprerreq rLorate rsrLepr nm Lse 

perrpecLnte ou snts tolupe auLopoLnte applncaLnom 

 DepomrLraLnom ou дC paLernal samqlnmt amq nmqurLrnal 

tesncler 

 ValnqaLnom ou дuel Cell Truckr uor Lse CollecL ou Urbam 

WarLer 

 |eterrnble Solnq qxnqe ElecLrolsrer (rSqC) uor rernlnemL 

emerts rsrLepr 

 зnqunq ortamnc ssqrotem carrner  

1. SHIдT2|AIз JU CAзз дq| {|q{qS-

AзS 2017 

Дедлайн: 30/03/2017 

Напрями:  

 Ipprotnmt ranluas rertncer uor urerr 

amq operaLorr 

 SparL rsrLep emerts pamatepemL 

roluLnomr amq uuLure rLaLnom roluLnomr 

 Tecsmncal urapeuork uor aLLracLnte 

ranluas rertncer 

 |eal-Lnpe nmuorpaLnom applncaLnomr amq 

emerts euuncnemL roluLnomr uor ranl ure-

ntsL 

 дuLure rLaLnomr amq accerrnbnlnLs (I{1 

amq I{3) 

 SaLellnLe amq auLomopour pomnLornmt 

rsrLepr’ roluLnom  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-20-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-20-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-31-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-40-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-40-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-41-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2017-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2017-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gro
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-3-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-3-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-4-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-4-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-7-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-7-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-3-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-3-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-6-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callS
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callS
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-cca-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-cca-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip3-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip3-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip4-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip4-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip5-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip5-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip5-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip3-02-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip3-02-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip3-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip3-03-2017.html
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5. дqSTE|Iже THE IжжqVATIqж {qTEжTIAз 

qд |ESEA|CH Iжд|AST|UCTU|ES 

Дедлайн: 29/03/2017 

Напрями:  

 дorLernmt co-nmmotaLnom uor uuLure qeLecLnom amq 

npatnmt Lecsmolotner  

6. SU{{q|T Tq {qзICY AжD IжTE|жATIqжAз 

Cqq{E|ATIqж 

Дедлайн: 29/03/2017 

Напрям:  

 {olncs amq nmLermaLnomal cooperaLnom pearurer 

uor rerearcs nmurarLrucLurer 

4. EжE|еY EддICIEжCY CAзз 

2016-2017 

Дедлайн: 07/06/2017 

Напрями:  

 Ipprotnmt Lse peruorpamce ou 

nmeuuncnemL qnrLrncL seaLnmt 

Luorkr 

 Emtatnmt prntaLe comruperr Lo-

uarqr rurLanmable emerts 

 Emtatnmt amq acLntaLnmt publnc 

auLsornLner 

 Imcrearnmt capacnLner uor acLual 

npplepemLaLnom ou emerts 

euuncnemcs pearurer nm nmqurLrs 

amq rertncer 

 {ublnc {rocurepemL ou 

ImmotaLnte SoluLnomr uor emerts 

euuncnemcs 

7. MA|IE SKзqDqWSKA-CU|IE |ESEA|CH 

AжD IжжqVATIqж STAдд EXCHAжеE 

Дедлайн: 05/04/2017 

Напрям:  

 |erearcs amq ImmotaLnom SLauu Excsamte 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrainnov-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAINNOV-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrainnov-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAINNOV-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infrainnov-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infrainnov-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRASUPP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRASUPP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infrasupp-02-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infrasupp-02-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-02-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-02-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-02-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-06-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-06-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-09-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-09-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-15-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-15-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-15-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-15-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-19-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-19-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-19-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gro
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gro
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html
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З 
 23 сіёня по 24 квітня 2017 рок: Мі-

ністерство освіти і на:ки України 

та Міністерство на:ки та вищої 

освіти Респ:бліки Польща оголоѐ:ють 

конк:рс спільних :країнсько-польських на-

:ково-дослідних проектів для реалізації : 

2018/2019 рр. 

Конк:рс є відкритим для б:дь-яких лабо-

раторій ёи на:ково-дослідних гр:п вищих 

навёальних закладів, на:ково-дослідних 

:станов та підприємств обох країн. 

До :ёасті : конк:рсі приймаються проек-

ти відповідно до пріоритетних напрямів ро-

звитк: на:ки і техніки: 

1) Комп’ютерні та новітні виробниёі техно-

логії (лазерні, високотоёні, мехатронні, ро-

ботизовані, плазмові, оптоелектронні, сен-

сорні тощо); 

2) Енергетиёний 

менеджмент та 

енергоефектив-

ність; 

3) Екологія та 

:правління навко-

лиѐнім середови-

щем; 

4) На:ки про жит-

тя, нові технології, 

здоров’я та запобігання найрозповсюджені-

ѐим хворобам, біотехнології, біоінжиніринг 

та генетика; 

5) Нові реёовини та матеріали; 

6) Соціальні та г:манітарні на:ки; 

7) Оборонні технології. 

Основними критеріями оцінки проектних 

пропозицій є на:кова відповідність, цінність 

проект:, взаємодоповнюваність дослідни-

цьких гр:п, перспективність співпраці. 

Уёасть : проектах молодих вёених і викла-

даёів вітатиметься. 

Переглян:ти детальніѐ: інформацію про 

конк:рс можна за посиланням. 

Завантажити форм: заявки можна на 

сайті. 

Джерело 

Дедлайн:  

24/04/17 

http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE/2017/30-01/announcepolan
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE/2017/30-01/applicationfo
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE/2017/30-01/applicationfo
http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2017/01/20/konkurs-spilnix-ukrayinsko-polskix-naukovo-doslidnix-proektiv-dlya-realizacziyi-u-2017-2018-rokax/


 

 

 

ПРЕМІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ         

Д 
о 3 березня 2017 рок: (вклюёно) три-

ває прийом матеріалів стосовно кан-

дидатів на здоб:ття Премії Верхов-

ної Ради України найталановитіѐим 

молодим :ёеним в гал:зі ф:ндаментальних і 

прикладних досліджень та на:ково-техніёних 

розробок. 

Премію встановлено з метою сприяння розви-

ткові вітёизняної на:ки і техніки, активізації 

:ёасті талановитих молодих :ёених : здійснен-

ні міждисциплінарних ф:ндаментальних і прик-

ладних на:кових досліджень та на:ково-

техніёних розробок, а також інноваційном: роз-

витк: держави, підвищенню престиж: на:ково-

го працівника і його ролі : с:спільстві. Розмір 

кожної з 20-ти таких премій, заснованих :країн-

ським парламентом, становить 20 тис. грн. 

Праці від на:кових :станов НАН України, 

оформлені згідно з Інстр:кцією про порядок ви-

с:нення, оформлення та представлення праць на 

здоб:ття премій Верховної Ради України найта-

лановитіѐих молодим :ёеним в гал:зі ф:нда-

ментальних і прикладних 

досліджень та на:ково-

техніёних розробок, необ-

хідно до 3 березня 2017 ро-

к: подати до Комісії по 

роботі з на:ковою молод-

дю НАН України – за адре-

сою: 01601, 

м. Київ, в:л. Володимирсь-

ка, 54, к. 421; тел.: (044) 239-

64-51; e-panl: mp@mar.tot.ua. Відповідно до Зако-

н: України «Про захист персональних даних» 

молодим :ёеним необхідно надати згод: на 

збір та обробк: персональних даних кандидата, 

якщо така згода не надавалася ними в мин:лі 

роки. 

Постанов: Верховної Ради України «Про Пре-

мію Верховної Ради України найталановитіѐим 

молодим :ёеним в гал:зі ф:ндаментальних і 

прикладних досліджень та на:ково-техніёних 

розробок» та Положення  про Премію Верховної 

Ради України найталановитіѐим молодим :ёе-

ним в гал:зі ф:ндаментальних і прикладних до-

сліджень та на:ково-техніёних розробок можна 

переглян:ти за посиланням: 

sLLpи//vakom3.raqa.tot.ua/laur/rsou/775-16.  

Адреса повідомлення про оголоѐення конк:-

рс: на Інтернет-сторінці на:кової молоді НАН 

України: 

sLLpи//uuu1.mar.tot.ua/mp/meur/

{ater/161228_{rV|U2017.arpx.  

6 

Джерело 

Дедлайн:  

03/03/17 

mailto:nm@nas.gov.ua
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/775-16
http://www1.nas.gov.ua/nm/news/Pages/161228_PrVRU2017.aspx
http://www1.nas.gov.ua/nm/news/Pages/161228_PrVRU2017.aspx
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Announcements/Pages/View.aspx?MessageID=2778


 

 

П 
осольство Франції в Україні двіёі на 

рік організов:є конк:рс на коротко-

строкові стаж:вання (1-2 місяці) : 

Франції для молодих :країнських на:ковців. 

Стипендії розміром 767 - 1060 євро на місяць. 

Витрати на транспорт не покриваються за ра-

х:нок стипендії. Цей вид стипендій пропон:-

ється для молодих :країнських на:ковців 

(аспірантів, докторантів, на:ковців) віком до 40 

років, робота яких потреб:є дослідження та/

ёи тісної співпраці з франц:зькою лабораторією 

(1-2 місяці). Кандидати, що вже отрим:вали фі-

нанс:вання такого тип: за останні три роки, 

не мож:ть брати :ёасть : конк:рсі. 

Дані дослідницькі стаж:вання повинні відб:-

ватись : рамках існ:юёого партнерства або 

партнерства, що розвивається між франц:зьки-

ми та :країнськими на:ково-освітніми закла-

дами. 

Кандидати повинні: 

1. Заповнити форм: он-лайн реєстрації франц:-

зькою ёи англійською мовою. 

2. Відіслати електронною поѐтою на адрес: 

bturelecLnom@tpanl.cop: 

 - форм:ляр опис на:кового проект: франц:зь-

кою ёи англійською мовою; 

- zxзюмx кwндидwтwй 

- лиvт підтzимки від :кzwїнvькyгy зwклwд:, нw-

писаний франц:зькою ёи англійською мовою 

(формат pqu)й 

- лиvт підтzимки від фzwнц:зькyї лwбyzwтyzії, 

написаний франц:зькою (формат pqu). 

Строки подання: 

Перѐий конк:рс: Прийом док:ментів до 20 сіё-

ня 2017 рок:. Ріѐення б:де повідомлено канди-

датам приблизно 15 лютого 2017 рок:. Період 

стаж:вання передбаёається з 1 березня по 30 

вересня. 

Др:гий конк:рс: Прийом кандидат:р до 20 ёе-

рвня 2017 рок:. Ріѐення б:де 

повідомлено кандидатам при-

близно 10 вересня 2017 рок:. 

Період стаж:вання передбаёа-

ється з 1 жовтня по 31 гр:дня 

2017 рок:. 

Для більѐ детальної інформа-

ції прохання звертатись до 

Оксани Ландо, координатора 

стипендій, по електронній по-

ѐті (okrama.lamqo@nuu.knet.ua) 

або за телефоном (+38 044 482 

23 71/ 486 11 54).  
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КОРОТКОСТРОКОВІ СТАЖУВАННЯ У ФРАНЦІЇ ДЛЯ МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ           

Джерело 

Дедлайн:  

20/06/17 

https://docs.google.com/forms/d/1SnZUNPVrnkxVHu7k36iXI0VrJrY81d2_unouJUXaLxs/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1SnZUNPVrnkxVHu7k36iXI0VrJrY81d2_unouJUXaLxs/viewform?c=0&w=1
mailto:bgfselection@gmail.com
http://institutfrancais-ukraine.com/uploads/files/BCS_FP_2015.doc
http://institutfrancais-ukraine.com/uploads/files/BCS_FP_2015.doc
mailto:oksana.lando@ifu.kiev.ua
http://institutfrancais-ukraine.com/ua/etudier/bourses/BCS


 

 

 

СТИПЕНДІЇ ВІЛЬНОЇ ЗЕМЛІ БАВАРІЯ ДЛЯ ЛІТНІХ КУРСІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У БАВАРІЇ 2017        

С типендія надається на один рік, але мо-

же б:ти продовжена максимально двіёі 

(разом на три роки). 

Стипендії вклюёають плат: за к:рс, прожи-

вання та харё:вання. Подавати заявки мож:ть 

ст:денти або молоді на:ковці :сіх академіё-

них дисциплін зі 

знанням німецької 

мови (не нижёе рівня А2) з Албанії, 

Боснії і Герцоговини, Косово, Хорва-

тії, Македонії, Чорногорії, Сербії, Сло-

венії та України до BAYHqST. На мо-

мент подаёі заявки ст:дентам необ-

хідно мати заверѐений перѐий рік 

навёання (як правило, бакалаврат:).   

Більѐе інформації про мовні к:рси та 

процед:ри подання заявок можна 

знайти на домаѐній сторінці Універ-

ситет: Реґенсб:рґ: 

sLLpи//uuu.umn-retemrburt.qe/bassorL/

rLnpemqnem/rpracskurre-nm-baserm/nmqex.sLpl. 

Усі док:менти мають надійти поѐтою до 20 бе-

резня 2017 рок: : BAYHqST.  
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Джерело 

Дедлайн:  

20/03/17 

 

СТИПЕНДІЇ ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ НА НАВЧАННЯ У 2017 / 2018 РР.  

В  рамках програми 

«Стипендії Т:реё-

ёини», з 2012 рок: Т:-

рецькою Респ:блікою щоріёно надають-

ся стипендії на навёання : вищих навёа-

льних закладах Т:реёёини на рівнях 

«магістр» та «доктор». 

Т:рецькою Респ:блікою відѐкодов:-

ється плата за навёання, транспортні ви-

трати (переліт в обидва боки), забезпеё:-

ються стипендії (магістрам – близько 300 

дол., докторам – 400 дол.), медиёне стра-

х:вання та ріёні к:рси т:рецької мови 

(для тих, хто навёатиметься на відділеннях з т:-

рецькою мовою викладання). 

Заявки на навёання на рівні «магістр» та 

«доктор» : 2017 – 2018 академіёном: році можна 

подавати  по 17 лютого 2017 рок:. Заявки пода-

ються на сторінці в мережі Інтер-

нет uuu.Lurknseburrlarn.tot.Lr. Кандидати, які :спі-

ѐно пройд:ть попередній конк:рсний відбір, зго-

дом б:д:ть запроѐені на співбесід:. 

Кандидати, які подаватим:ть заявки на магіс-

терськ: програм: повинні мати дат: народжен-

ня поёинаюёи з 01.01.1987 та пізніѐе, а кандидати 

на докторськ: програм: – 01.01.1982 та пізніѐе. 

Детальніѐ: інформацію щодо стипендійної 

програми та процес: подаёі заявок можна отри-

мати за посиланням:  

sLLprи//uuu.Lurknseburrlarn.tot.Lr/up-comLemL/

uploaqr/2016/08/00_A{{зICAжT.pqu. 

Джерело 

Дедлайн:  

17/02/17 

http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/sprachkurse-in-bayern/index.html
http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/sprachkurse-in-bayern/index.html
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/07/Stipendien__2017/BAYHOST-2017.html
http://www.turkiyeburslari.gov.tr/
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/wp-content/uploads/2016/08/00_APPLICANT.pdf
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/wp-content/uploads/2016/08/00_APPLICANT.pdf
http://mon.gov.ua/activity/mizhnarodni-zvyazki/stipendijni-ta-grantovi-mozhlivosti/inshi-mozhlivosti/tureczka-respublika-nadae-stipendiyi-na-navchannya-na-2017-–-2018-akademichnij-rik.html


 

 

 

СТИПЕНДІЇ УРЯДУ ФРАНЦІЇ НА НАВЧАННЯ НА 2017 РІК         

1 
. Магістрат:ра (MarLer 2) за б:дь-

якою дисципліною, тривалістю 9 мі-

сяців (615 євро). 

2. Аспірант:ра під франц:зько-

:країнським подвійним на:ковим керівни-

цтвом для роботи над дисертацією(три на-

:кові стаж:вання по 4 місяці впродовж 3 

років, 767 євро). 

3. Магістерська програма Cq{E|жIC (12 

місяців, 767 євро) для фахівців економіёної 

та інженерної гал:зей (uuu.cqn.ur/copermnc).  

Завантажити презентаційн: броѐ:р: про-

грами Cq{E|жIC. 

Умови для кандидатів: 

 б:ти громадянином України віком до 30 

років та постійно проживати в Україні; 

 мати диплом про вищ: освіт: :країнсь-

кого навёального заклад: (Бакалавр / 

Спеціаліст / Магістр). 

Критерії надання стипендії: 

 високий рівень академіёної підготов-

ки кандидата; 

 якісний та арг:ментований навёальний 

проект з обґр:нт:ванням  професійної 

орієнтації; 

 володіння франц:зькою та/або англійсь-

кою мовами залежно від навёального 

проект:; 

 розробка індивід:ального ст:дентського 

проект: в рамках вже існ:юёого або но-

воствореного франц:зько-:країнського 

проект: співпраці в освітній та/або на:-

ковій сфері.  

Процед:ра та термін подання док:мен-

тів: 

1) Заповнити анкет:: 

 на стипендію магістра; 

 на стипендію на навёання : подвійній 

аспірант:рі; 

 на стипендію Copermnc; 
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Джерело 

Дедлайн:  

15/03/17 

http://www.cdi.fr/copernic
http://institutfrancais-ukraine.com/uploads/files/Copernic_Ua(5).doc
http://institutfrancais-ukraine.com/uploads/files/Copernic_Ua(5).doc
http://institutfrancais-ukraine.com/uploads/files/Master2_2017.doc
http://institutfrancais-ukraine.com/uploads/files/Formulaire_candidature_2015_cotutelle.doc
http://institutfrancais-ukraine.com/uploads/files/%D0%A1otutelle2017.doc
http://institutfrancais-ukraine.com/uploads/files/%D0%A1otutelle2017.doc
http://institutfrancais-ukraine.com/uploads/files/Copernic_Ua(4).doc
http://institutfrancais-ukraine.com/uploads/files/Copernic_2017.doc
http://institutfrancais-ukraine.com/ua/etudier/bourses/BGF


 

 

2) Підгот:вати наст:пні док:менти 

(франц:зькою ёи англійською мовами 

залежно від навёального проект:): 

 резюме (1 стр. максимально + п:бліка-

ції, формат qoc ёи pqu)й 

 ёітко та детально викладений навёа-

льний проект (2 стр. макс., формат qoc 

ёи pqu)й 

 мотиваційний лист (1 стор. формат qoc 

ёи pqu)й 

 лист від франц:зького навёального 

заклад:, підтвердж:юёий зацікавле-

ність Ваѐою кандидат:рою, ёи лист 

про попереднє зарах:вання (формат 

pqu)*й 

 переклад виписки оцінок за останні 4 

роки навёання (формат qoc ёи pqu). 

* Кандидати на програм: Cq{E|жIC не 

мають подавати лист про зарах:вання, 

але мають додати до свого пакет: до-

к:ментів 2 рекомендаційних листа, на-

писані франц:зькою ёи англійською мо-

вами (формат pqu). 

3) Надіслати повний пакет док:мен-

тів на електронн: адрес::  

bturelecLnom@tpanl.cop. 

4) Надіслати повідомлення про подан-

ня кандидат:ри на ел. адрес:  

okrama.lamqo@nuu.knet.ua із вказа-

ною темою листа «конк:рс стипендій 

Bед», для отримання адреси он-лайн ре-

єстрації Ваѐого досьє. 

5) Кандидатів, док:менти яких б:д:ть 

відібрані на попередньом: конк:рсі до-

к:ментів, запросять на співбесід:, яка ві-

дб:деться : др:гій половині квітня.  

Оригінали виписок оцінок треба б:ти 

надати під ёас співбесіди. 

6) Рез:льтати засідання комісії б:де 

оголоѐено : др:гій половині травня. 
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         СТИПЕНДІЇ РУМУНІЇ НА НАВЧАННЯ НА 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК          

М іністерство закордонних 

справ Р:м:нії надає 85 стипендій на на-

вёання за освітньо-кваліфікаційними рів-

нями «бакалавр», «магістр», «доктор» : 

вищих навёальних закладах Р:м:нії 

особам з країн, що не є ёленами Євро-

пейського Союз:.   

Пропон:ються такі спеціальності: полі-

тиёні та адміністративні на:ки, освіта, 

р:м:нська к:льт:ра і цивілізація, ж:рна-

лістика, техніёні на:ки, нафта і газ, сіль-

ськогосподарські на:ки, ветеринарна 

медицина, архітект:ра, мистецтво. 

Р:м:нія забезпеё:є безкоѐтовне на-

вёання : ВНЗ, проживання в г:ртожит-

ках, щомісяёні стипендії (бакалаврам – 

65 євро, магістрам – 75 євро, докторам – 

85 євро). 

Заявки на навёання за ОКР «бакалавр», 

«магістр» та «доктор» : 2017 – 2018 акаде-

міёном: році можна подавати до 01 бе-

резня 2017 рок: в Посольство Р:м:нії в 

Україні. 

Детальніѐ: інформацію щодо стипен-

дійної програми та процес: подаёі зая-

вок можна отримати за посиланням 

sLLpи//uuu.pae.ro/em/moqe/10251.  

Крім того, список р:м:нських держав-

них :ніверситетів, що приймають :ёасть 

в програмі можна знайти на сайті МЗС 

Р:м:нії. 
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         СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА НІМЕЦЬКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДУ ЕКОЛОГІЇ (DBU)           

С типендіальна програма Німецького федерального фонд: екології (DBU) на-

дає можливість вип:скникам вищих навёальних закладів з України під-

вищити свою кваліфікацію : сферах екології та захист: природи.  

Німецький федеральний фонд екології (DBU), розтаѐований : місті Оснабрюк, на-

дає стипендіальн: програм: для 18 країн Центральної та Східної Європи (Болгарії, 

Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Р:м:нії, Словаёёини, Чехії, Угорщини, Словенії, Хор-

ватії, Боснії і Герцеговини, Сербії, Албанії, Косова, Македонії, Чорногорії та Калінінг-

радської області Росії). З 1 сіёня 2017 рок: ця програма поѐирюється і на Україн:. 

Мета її полягає в том:, щоб надати можливість вип:скникам вищих навёальних 

закладів підвищити свою кваліфікацію для подолання екологіёних і природоохо-

ронних викликів : їхніх країнах. 

Стипендія надається на строк від ѐести до дванадцяти місяців і передбаёає спо-

ёатк: :ёасть : три- або ёотиритижневом: інтенсивном: к:рсі німецької мови. 

Установами, які приймають :ёасників програми, мож:ть б:ти виѐі, на:ково-

дослідні інстит:ти, міністерства, підприємства або спілки. Про перед:мови :ёасті в 

програмі та видатки, які покриваються стипендією, можна проёитати на інтернет-

сторінці фонд:  sLLprи//uuu.qbu.qe/rLnpemqnem_nmLermaLnomal.  
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Енергоефективність та відновлювані джерела енергії  

в цивільном: і комерційном: б:дівництві (SABIT, США)  

С пеціальна американська програма 

ділових стаж:вань "САБІТ" Мініс-

терства торгівлі США розробила програм: 

«Енергоефективність та відновлювані дже-

рела енергії в цивільном: і комерційном: 

б:дівництві» для навёання 18 фахівців в 

даній гал:зі з Євразії. В рамках програми 

"САБІТ" пройѐли :спіѐне навёання понад 

6000 менеджерів і вёених з країн Євразії, 

Південної Азії, Півніёної Ірландії, Латинсь-

кої Америки, Африки та Близького Сход:.   

"САБІТ" надає :ёасникам можливість по-

знайомитися з гал:ззю і її рег:люванням, 

встановити контакти для подальѐого ді-

лового співробітництва, дізнатися про ін-

новаційні технології, обладнання та посл:-

ги, а також отримати знання про ринкові 

бізнес методи. 

Гр:пове тритижневе стаж:вання поё-

неться з кількох днів теоретиёних занять, 

які мож:ть вклюёати в себе семінари для 

ознайомлення з  нормативами, законодав-

ством, діловими навиёками, складанням 

бізнес-планів, міжк:льт:рною ком:нікаці-

єю і переговорами, а також аспектами 

:правління бізнесом. Далі під:ть відвід:-

вання американських компаній, які працю-

ють в різних сферах енергоефективності 

та оновлюваних джерел енергії в цивіль-

ном: і комерційном: б:дівництві та з:-

стріёі з гал:зевими асоціаціями. 

Дана програма признаёена для професіо-

налів в гал:зі цивільного та комерційного 

б:дівництва, які приймають ріѐення щодо 

використання енергоефективних техноло-

гій та відновлювальних джерел енергії. Ка-

ндидати, які подають заявки на :ёасть по-

винні займати посад: зі знаёним рівнем ві-

дповідальності і мати знаёний досвід ро-

боти в даній гал:зі. Програма б:де прохо-

дити англійською мовою із перекладом на 

російськ:.  

Уёасники повинні вільно говорити або 

англійською, або російською мовою. 
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Розгляд та відбір кандидатів на :ёасть : 

програмі здійснює Міністерство торгівлі 

США, виходяёи з рівня освіти, професійних 

досягнень і досвід: роботи в гал:зі. Оста-

тоёне ріѐення щодо склад: навёальної 

гр:пи приймає програма "САБІТ" : Ваѐинг-

тоні. Фіналісти, що :спіѐно пройѐли кон-

к:рс, б:д:ть повідомлені координаторами 

програми "САБІТ" в Москві і Києві.  

Знання англійської мови корисно, але 

необов'язково, - 2 перекладаёа, що працю-

ють з гр:пою забезпеё:ватим:ть послідов-

ний переклад на російськ:. Відібраним кан-

дидатам до поёатк: стаж:вання необхід-

но скласти коротк: презентацію про свою 

компанію. 

Уёасникам програми :ряд США органі-

з:є і оплатить переліт із Стамб:ла, Києва 

та Москви в США і назад, проживання, 

програм: навёальних занять, посл:ги пере-

кладаёів в робоёі години, медиён: страхо-

вк: на випадок термінової потреби і сти-

пендію в розмірі 400 доларів США для 

оплати харё:вання і на непередбаёені ви-

трати на весь період стаж:вання.  

Кожен :ёасник повинен самостійно при-

б:ти до признаёеного місця відльот: і ма-

ти при собі дійсний закордонний паспорт. 

Всі :ёасники Програми "САБІТ" здійснюють 

поїздк: по діловій візі, яка забороняє 

отримання платні або гонорар:.  

Візовий збір, витрати, пов'язані з отри-

манням візи в США :ёасники покривають 

самі. Уёасникам програми "САБІТ" не до-

зволяється займатися поѐ:ками роботи в 

США. Ніхто з ёленів сімей не може с:про-

водж:вати :ёасників стаж:вання в США. 

Для кандидатів з України, Молдови, 

Азербайджан: та Гр:зії повний комплект 

док:ментів, бажано одним файлом : фор-

маті pqu. (анкета з фотографією і рекомен-

даційний лист), необхідно відправити в 

електронном: вигляді на електронн: адре-

с: координатора програми "САБІТ" в Києві, 

Наталії Шкнеєвій 

(жaLalnna.Sskmseseta@Lraqe.tot,  тел: + 38 04-

4 521 5222,  моб.: + 38 095 274 02 15). 
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Вип:ск  № 218  інформаційної системи «Джерело»  

можна знайти на сайті: sLLpи//npq.kpn.ua 

За інформацією звертатися до кімн.  171 (5) -  

головного корп:с:  

Тел: 204-80-19, контактна особа – Б:льбас Марія. 

E-panlи r.rsukaset@kpn.ua. 
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  Ш:каєв С.М. 
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