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Конкурси - Гранти - Премії:
1.

Перший конкурс проектних заявок програми
транскордонного співробітництва Pl-By-Ua 2014-2020
Спільний моніторинговий комітет затвердив графік проведення
конкурсів у рамках нової Програми. Планується два конкурси для звичайних
проектів і один для малих проектів. Загальний бюджет всіх трьох конкурсів
становить понад 116 млн. євро. Також 52 млн. євро буде виділено на великі
інфраструктурні проекти (ВІПи), які присуджуються на позаконкурсній
основі.
Перший конкурс проектних заявок: 11 жовтня - 31 грудня 2016 р.,
бюджет - 81.47 млн. євро
Конкурс буде відбуватися у 2 етапи: відбір Концептуальних записок
та оцінка повних аплікаційних форм. Максимальна сума фінансування
одного проекту становить 2.5 млн. євро. Конкурс буде включати всі 4
тематичних цілі (ТЦ) Програми:
 Сприяння місцевій культурі та збереження історичної спадщини
(ТЦ3) - 14.84 млн. євро
 Підвищення доступності регіонів, розвиток міцного та стійкого
до кліматичних впливів транспорту, комунікаційних мереж і
систем (ТЦ6) 28.32 млн. євро
 Спільні виклики в галузі захисту і безпеки (ТЦ8) 14.53 млн. євро
 Сприяння управлінню кордонами та управління безпекою,
мобільністю та міграцією (ТЦ10) - 23,79 млн. євро
Детальна інформація: http://www.pl-by-ua.eu/ua,news,175
Попередні аплікаційні документи
Для допомоги потенційним заявникам у підготовці проектів, зокрема,
для ознайомлення із загальними принципами участі у першому конкурсі,
Спільний технічний секретаріат (СТС) надає доступ до робочих версій
документів (офіційні документи будуть відкриті для доступу в перший день
оголошення конкурсу), в тому числі критеріїв прийнятності для партнерів та
заходів та повний список індикаторів результатів - завантажити файл ( .zip)
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СТС також надає робочі версії аплікаційних документів, в тому числі
попередню версію форми Концептуальної записки, форми повної заявки та
бюджету проекту - завантажити файл ( .zip)
ДО ДНЯ ОФІЦІЙНОГО ОГОЛОШЕННЯ ПЕРШОГО КОНКУРСУ ПРОЕКТНИХ
ЗАЯВОК (11.10.2016 р.), СПІЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ СЕКРЕТАРІАТ НАДАЄ
ІНФОРМАЦІЮ НА ПІДСТАВІ РОБОЧОЇ ВЕРСІЇ АПЛІКАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ.
ЗАПИТАННЯ НАДСИЛАЙТЕ ЗА АДРЕСОЮ PBU@PBU2020.EU

Форум пошуку партнерів
Наприкінці вересня у Любліні відбудеться Форум пошуку партнерів,
метою якого є допомога потенційним партнерам у спільній підготовці
концепцій проектів. Більш детальна інформація про Форум та правила
реєстрації незабаром з'являться на сторінці Програми. Просимо потенційних
учасників з Білорусі та України (виключно представників організацій, що
відповідають критеріям прийнятності партнерів) звернути увагу на необхідні
візові процедури. СТС надає всі необхідні послуги (окрім допомоги в
одержанні віз) для зареєстрованих учасників з Білорусі та України, в тому
числі транспорт (автобус), проживання та харчування у Любліні.
Оголошення конкурсу та тренінги
Перший конкурс буде оголошено 11 жовтня 2016 р. Оголошення буде
розміщено на веб-сторінці Програми, у вибраних інтернет -виданнях з
території Програми та оприлюднено під час Програмної конференції у
Буковелі (11.10.2016 р.). Після оголошення конкурсу СТС розпочне
проведення інформаційних заходів у регіонах (у листопаді відбудеться 4
зустрічі у Польщі, 4 у Білорусі та 6 в Україні), на яких буде детально
розглянуто аплікаційні документи. У грудні СТС також проведе додаткові
тренінги для головних партнерів проектів для допомоги у поданні
Концептуальних записок.
Другий конкурс проектних заявок: 1 жовтня - 31 грудня 2018 р.,
бюджет - 28,06 млн. євро
Конкурс включатиме дві тематичні цілі:
1. Сприяння місцевій культурі та збереження історичної спадщини
(ТЦ3) - 13,535 млн. євро
2. Спільні виклики в галузі захисту і безпеки (ТЦ8) - 14,525 млн. євро
Конкурс проектних заявок для малих проектів: 1 грудня 2017 р. - 28
лютого 2018 р., бюджет - 5,2 млн. євро
Призначений для ТЦ 3 - Сприяння місцевій культурі та збереження
історичної спадщини - 5,2 млн. євро. Сума гранту повинна бути у межах
мінімального та максимального бюджету:
- Мінімальна сума: 20 000 євро,
- Максимальна сума: 60 000 євро.
4

2.

5

6

3.
НАГАДУЄМО! Завершується термін подання документів на
КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ
ІМЕНІ ВИДАТНИХ УЧЕНИХ УКРАЇНИ У 2016 РОЦІ
З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові
праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для
розвитку науки і економіки України, Національна академія наук України
присуджує премії імені видатних учених України.
***
1. У конкурсі на здобуття премій імені видатних учених можуть
брати участь:
а) дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від
місця їх постійної роботи;
б) окремі особи, які працюють у наукових установах, вищих
навчальних закладах, на підприємствах і в організаціях, розташованих на
території України;
в) колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття премії
роботу, якщо більшість авторів працює в установах, передбачених
підпунктом “б” цього пункту.
2. Право висунути роботи на здобуття іменних премій надається:
а) дійсним членам і членам-кореспондентам НАН України;
б) науковим установам, вищим навчальним закладам, дослідним
лабораторіям і станціям, конструкторським бюро;
в) науково-технічним радам міністерств і відомств України;
г) науковим радам з проблем науки;
д) технічним радам промислових підприємств;
є) науковим та інженерно-технічним асоціаціям і товариствам.
3. Колектив, висунений на здобуття іменної премії, повинен включати
лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим. Загальне число
авторів не повинно перевищувати трьох осіб. До складу авторського
колективу не включаються особи, які вже були раніше удостоєні цієї іменної
премії.
4. На здобуття іменних премій можуть бути висунені:
 наукові праці лише після того, як мине не менше 6 місяців, але не більше
5 років після їх опублікування;
 винаходи й відкриття – після їх впровадження у народне господарство.
5. Граничний термін подання роботи на конкурс – 1 листопада 2016р.
6. Організації та окремі особи, які висунули наукову працю на здобуття
іменної премії, подають її до відповідного відділення НАН України на
бланку організації з написом “На здобуття премії імені ...”:
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а) опубліковану працю (серію праць) або матеріали про наукове
відкриття (винахід);
б) анотацію, що включає наукову характеристику праці та висновки
щодо її значення для розвитку науки і народного господарства (українською
мовою);
в) копії авторських свідоцтв та посвідчень про відкриття;
г) у відповідних випадках документи про впровадження роботи у
народне господарство (копії постанов, наказів, актів та довідок про технікоекономічні показники впровадження);
д) акти випробувань (для нових конструкцій машин, технологічних
процесів тощо);
є) відгуки наукової громадськості, преси про роботу;
ж) детальну довідку у відсотково-цифровій формі про творчий внесок
кожного члена авторського колективу у висунену на конкурс роботу. Довідка
складається окремо на кожного автора і підписується керівником установи за
місцем роботи автора та скріплюється гербовою печаткою;
з) біографічні відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по
батькові, рік та місяць народження, спеціальність, почесне звання, вчений
ступінь, вчене звання, посада, службова та домашня адреси, службовий та
домашній телефони; ідентифікаційний код автора) у 2 примірниках,
підписані ним, а їх відповідність засвідчена керівництвом і гербовою
печаткою установи за місцем роботи, а також кольорове персональне фото 9
х 12 у паперовому та електронному вигляді.
Усі матеріали подаються у двох ідентично оформлених примірниках
на адресу: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія Національної
академії наук України (телефони для довідок: 8(044) 239-64-24; 8(044) 23964-63).
На конкурс не приймаються роботи, які були удостоєні Державної
премії України, іменних премій Російської АН, НАН України і галузевих
академій країн СНД або спеціальних премій інших відомств, що
присуджуються за конкурсами.
Не приймаються на конкурс і збірники наукових праць більш ніж трьох
авторів.
ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ТАКІ ПРЕМІЇ:
1. Премія імені М.М.Амосова – за видатні наукові роботи в галузі
біокібернетики, проблем штучного інтелекту та розробки нових
інформаційних технологій (Відділення інформатики НАН України).
2. Премія імені О.К.Антонова – за видатні досягнення в галузі технічної
механіки та літакобудування (Відділення механіки НАН України).
3. Премія імені С.Я.Брауде – за видатні роботи в галузі радіофізики і
радіоастрономії (Відділення фізики і астрономії НАН України).
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4. Премія імені М.П.Василенка – за видатні наукові роботи в галузі
держави і права України (Відділення історії, філософії та права НАН
України).
5. Премія імені Б.І.Вєркіна – за видатні роботи в галузі фізики і техніки
низьких температур (Відділення фізики і астрономії НАН України).
6. Премія імені О.С.Давидова – за видатні роботи в галузі теоретичної і
біологічної фізики (Відділення фізики і астрономії НАН України).
7. Премія імені А.О.Дородніцина – за видатні досягнення в галузі
комп’ютерної математики та обчислювальної техніки (Відділення
інформатики НАН України).
8. Премія імені Г.В.Карпенка – за видатні наукові роботи в галузі
фізико-хімічної механіки матеріалів і матеріалознавства (Відділення фізикотехнічних проблем матеріалознавства НАН України).
9. Премія імені А.І.Кіпріанова – за видатні наукові роботи в галузі
органічної хімії, хімії високомолекулярних сполук та хімічної технології
(Відділення хімії НАН України).
10. Премія імені В.П.Комісаренка – за видатні наукові роботи в галузі
патофізіології і ендокринології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної
біології НАН України).
11. Премія імені М.І.Костомарова – за видатні наукові роботи в галузі
історії та історичного джерелознавства (Відділення історії, філософії та права
НАН України).
12. Премія імені П.Г.Костюка – за видатні наукові роботи в галузі
фізіології, біофізики і нейрофізіології (Відділення біохімії, фізіології і
молекулярної біології НАН України).
13. Премія імені М.Г.Крейна – за видатні наукові роботи в галузі
функціонального аналізу і теорії функцій (Відділення математики НАН
України).
14. Премія імені С.О.Лебедєва – за видатні досягнення в галузі
обчислювальної техніки, приладобудування й створення засобів і систем
автоматизації та управління (Відділення фізико-технічних проблем
енергетики НАН України).
15. Премія імені О.І.Лейпунського – за видатні роботи у галузі ядерної
енергетики (Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України).
16. Премія імені Н.Д.Моргуліса – за видатні роботи в галузі фізики
поверхні та фізичної і наноелектроніки (Відділення фізики і астрономії НАН
України).
17. Премія імені О.В.Палладіна – за видатні наукові роботи в галузі
біохімії та молекулярної біології (Відділення біохімії, фізіології і
молекулярної біології НАН України).
18. Премія імені Є.О.Патона – за видатні наукові роботи в галузі
створення нових металевих матеріалів і методів їх обробки (Відділення
фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).
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19. Премія імені Г.С.Писаренка – за видатні наукові роботи в галузі
міцності матеріалів і конструкцій (Відділення механіки НАН України).
20. Премія імені О.В.Погорєлова – за видатні наукові роботи в галузі
геометрії і топології (Відділення математики НАН України).
21. Премія імені Г.Ф.Проскури – за видатні роботи в галузі енергетики
(Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України).
22. Премія імені М.І.Туган-Барановського – за видатні наукові роботи в
галузі економіки (Відділення економіки НАН України).
23. Премія імені П.А.Тутковського – за видатні наукові досягнення в
геології, географії, океанології, геоекології, кліматології та метеорології
(Відділення наук про Землю НАН України).
24. Премія імені І.Я.Франка – за видатні роботи в галузі філології,
етнології та мистецтвознавства (Відділення літератури, мови та
мистецтвознавства НАН України).
25. Премія імені І.І.Шмальгаузена – за видатні наукові роботи в галузі
зоології, морфології, філогенії, екології тварин та біоніки (Відділення
загальної біології НАН України).
26. Премія імені В.Я.Юр’єва – за видатні наукові роботи в галузі
генетики і створення нових методів акліматизації, більш високоврожайних
сортів сільськогосподарських культур та високопродуктивних порід тварин
(Відділення загальної біології НАН України).
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Конференції
1.
VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з
міжнародною участю
«Педагогічні інновації у фаховій освіті»
20 жовтня 2016 р., м. Ужгород
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас прийняти участь у VІІ Всеукраїнській науково-практичній
конференції з міжнародною участю, яка відбудеться 20 жовтня 2016 р. у ДВНЗ
«Ужгородський національний університет».
Мета науково-практичної конференції – обговорення педагогічних,
психологічних, соціальних проблем сучасної фахової освіти.
Тематичні напрями роботи (секції):
1. Загальні питання розвитку і становлення освіти та самоосвіти.
2. Педагогічні, психологічні та соціальні засади фахової освіти.
3. Інноваційні технології навчання та виховання молоді.
4. Модернізація діяльності системи неперервної освіти у контексті
євроінтеграційних процесів.
5. Методологічні підходи у професійній підготовці та діяльності фахівця.
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
До 5 жовтня 2016 року подати до оргкомітету за адресою: E-mail:
popadich70@mail.ru або magdaopachko@mail.ru (з поміткою на конференцію
«Педагогічні інновації у фаховій освіті») наступні документи:
1. Заява на участь (додається окремим документом).
2. Стаття (9-12 сторінок) у форматі MS Word з розширенням .doc
Документи повинні бути підписані за наступним прикладом: Ivanova_stattja;
Ivanova_zayavka.
Контактні особи:
Попадич Олена Олександрівна, телефон для довідок (096) 075 64 68,
Опачко Магдалина Василівна, телефон для довідок (050) 432 14 58.
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Статті будуть опубліковані у випуску збірника наукових праць «Педагогічні
інновації у фаховій освіті» (№7), який має міжнародний номер ISSN.
Примітка:
1. Для авторів без наукового ступеня стаття має бути
прорецензована і рекомендована до друку та подаватися з рецензією
керівника, консультанта або фахівця з проблеми, що досліджується, або
ж з рекомендацією кафедри, оформленою як витяг із протоколу
засідання.
2. Про одержання матеріалів для участі у конференції оргкомітет обов’язково
надішле підтвердження.
3. У випадку неодержання підтвердження просимо звернутись до оргкомітету.
4. Вартість публікації – 250 гривень за статтю (1 екзмепляр збірника). Для
тих, хто бажає отримати екземпляр збірника поштою – 280 гривень.
5. Про потребу у додатковому примірнику (для співавторів) повідомити
завчасно. Вартість додаткового примірника – 100 грн.
Адреса для переказу грошей: Опачко Магдалина, 88009, м.Ужгород,
вул.Можайського 22, кв 26. Або надсилати квитанцію про оплату друку на
картку 4323 3553 0173 1134 Опачко Магдалина Василівна.
Випуск №7 Збірника буде видано до 20 листопада 2016 року.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Стаття повинна відповідати тематиці збірника і сучасному стану науки, бути
літературно опрацьованою. Автор статті відповідає за достовірність і вірогідність
викладеного матеріалу, за правильне цитування джерел і коректне посилання на
них.
У статті повинні бути присутні такі необхідні елементи: постановка
проблеми та її зв’язок із науковими та практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень і публікацій з даної проблеми; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання цілей статті
(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження; висновки і
перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
Структура статті: УДК; прізвище та ім’я автора; назва статті; текст статті;
список використаних джерел; анотація українською, російською й англійською
мовами (обсягом до 7 рядків) у такій послідовності: ім’я та прізвище автора,
назва статті, текст анотації, ключові слова.
Обсяг статті – 9-12 сторінок комп’ютерного набору.
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Текст статті друкується у одному примірнику на папері формату А4 кеглем
14 через 1,5 інтервали з дотриманням розмірів полів: верхнього, нижнього і
лівого – 30 мм, правого – 10 мм (29 рядків, 60-65 знаків у рядку). Не допускається
друкування будь-якої частини тексту меншим інтервалом.
У тексті статті посилання на використані джерела подаються у квадратних
дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела.
Список використаних джерел складається в алфавітному порядку відповідно
до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена ВАК
України від 29 травня 2007 р. №342)).
Сторінки статті нумеруються за порядком, без пропусків і буквених
позначень. Автор підписується на звороті останньої сторінки, чим підтверджує,
що дати, цитати, фактичні дані, бібліографія звірені, а стаття готова до видання.
Ілюстрації та таблиці входять до загального обсягу статті. Загальна кількість
ілюстративного матеріалу – таблиць, схем, малюнків – у статті не повинна
перевищувати п’яти. Таблиці виконуються згідно з вимогами Держстандарту і
розміщуються в тексті статті.
Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації матеріалів,
що не відповідають зазначеним вимогам або подані пізніше встановленого
терміну.
За зміст та оформлення статті відповідальність несе її автор.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Форма участі – дистанційна.
Адреса конференції та оргкомітету:
Загальноуніверситетська кафедра педагогіки та психології, ДВНЗ
«Ужгородський національний університет», вул. Заньковецької 89 а, м.
Ужгород, Закарпатська область, 88000,
Координатори оргкомітету: Попадич Олена Олександрівна, Опачко
Магдалина Василівна.
Телефони для довідок: (096) 075 64 68, (063) 9278755, (050) 432 14 58.
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Додаток 1
ЗАЯВКА
учасника VІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції з
міжнародною участю
«Педагогічні інновації у фаховій освіті»
(20 жовтня 2016 р., м. Ужгород)
Прізвище, ім’я та по
батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Повна назва установи
Посада
Назва статті
Секція
Поштова адреса
Телефон
Е-mаіl (обов’язково!)
З повагою, Організаційний комітет VІІ Всеукраїнської заочної науковопрактичної конференції з міжнародною участю «Педагогічні інновації у
фаховій освіті»

2.
VII Міжнародна науково-практична конференція
«Ефективність норм права»
відбудеться
VII
Міжнародна
науково-практична
конференція
«Ефективність
норм
права»,
присвячена 140-річчю від дня
народження відомого українського
вченого-правника,
керівника
комісії для вивчення звичаєвого
права Української академії наук
(нині – Національна академія наук
України) професора Київського
університету Василя Івановича
Синайського (1876–1949).

17 листопада 2016 року в
Інституті держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
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Метою заходу є обговорення, по-перше, проблемних питань ефективності
норм права, визначення способів її досягнення інструментами юридичної науки,
тенденцій у законодавчій і правозастосувальній діяльності в умовах євроінтеграції
України та, по-друге, ролі видатного вченого-правознавця В.І. Синайського у
розвитку теоретичних і практичних засад цивільного, римського права, джерел
цивільного права, захисту цивільних прав.
18 листопада 2016 року для гостей Києва програмою конференції
передбачено також екскурсію містом, відвідання Верховного Суду України й інших
державних установ України.
Для участі в конференції необхідно спершу повідомити організаційний
комітет про своє рішення та тему виступу, а до 10 жовтня 2016 року – надіслати
матеріали за адресою: idp.conf.kyiv@ukr.net
Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, російська.
Більше про умови участі в конференції, зокрема, вимоги до оформлення
заявки й матеріалів, шукайте за посиланням: http://idpnan.org.ua/files/_konferentsiyasinayskiy-2016.pdf
Додаткову інформацію можна також отримати за телефоном: (044) 278-59-94

