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Міжнародна українсько-японська конференція з питань
науково-промислового співробітництва
Шановні колеги!
24-25 жовтня 2013 року на базі Одеського нацiонального полiтехничного Унiверситету відбудеться
«Міжнародна українсько-японська конференція з питань науково-промислового співробітництва».
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в цьому заході.
Формат конференції:
24 жовтня 2013 року, 14.30 – урочисте відкриття виставки наукових досягнень ВНЗ України.
25 жовтня 2013 року, 10.30 – 17.00 – пленарні засідання.
Змістовне наповнення конференції:
І. Поточна ситуація трансферу технологій в Японії та Україні:
- державне регулювання у сфері трансферу технологій в Україні;
- механізми та інструменти трансферу технологій;
- особливості законодавства України в сфері правової охорони об’єктів інтелектуальної власності,
міжнародна практика, міжнародні правові акти та угоди;
- авторське право та суміжні права в сучасних умовах міжнародного співробітництва;
- комерціалізація інтелектуальної власності в Японії та можливість використання її досвіду в Україні.
ІІ. Знання та управління інтелектуальною власністю у співробітництві технічних
університетів:
- механізми комерціалізації результатів наукових досліджень та розробок в умовах
високотехнологічного виробництва;
- захист прав суб’єктів інтелектуальної власності та розподіл цих прав між суб’єктами
(університетом, розробником, інвестором та іншими).
ІІІ. Введення трансферу технологій в окремих галузях економіки.
- трансфер технологій у галузях: ІТ, атомної енергетики, нетрадиційної енергетики,
біомедицини та біоінженерії, машино будівництва, аерокосмічної техніки, екології та раціонального
природокористування;
- методика оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності Японії та України.
ІV. Удосконалення наукового та науково-технологічного співробітництва України та Японії:
- реалізація спільних інвестиційних та наукових проектів;
- міжнародна кооперація трансферу технологій.
Вимоги до оформлення презентації інноваційних проектів
Презентації інноваційних проектів повинні містити слайд-шоу, стенди, діючи моделі, макети, тощо.
Опис проектів, коментарі, підписи повинні бути виконані українською та англійською (обов’язково)
мовами. Робоча виставкова площа, що надається учаснику, складає 4 кв. м.
Вимоги до оформлення матеріалів тез доповідей
Тези доповідей обсягом до 5 сторінок, не враховуючи ілюстративного матералу (формат тез А4,
шрифт Times New Roman, розмір 12, інтервал 1, усі поля по 2 см) українською або російською та
англійською (обов’язково) мовами мають бути представлені в Оргкомітет до 10 жовтня 2013 року.
На початку тексту необхідно вказати ініціали та прізвище автора (-ів), нижче – курсивом – назву ВНЗ
чи наукової установи. Через інтервал жирним шрифтом, великими капітелями подається назва
публікації. Через інтервал після назви з абзацу розміщується анотація доповіді (3-5 рядків, 12 кегль,
напівжирний). З наступного рядка, з абзацного відступу починається основний текст тез доповіді.
Список джерел та літератури («Бібліографічні посилання») подається в кінці тексту в алфавітному
порядку (12 кегль). Посилання у тексті повинні мати вигляд [7, с. 16], де перше число – порядковий
номер позиції у списку джерел та літератури, а друге – номер сторінки чи архівного аркуша.
Рукописи мають бути ретельно відредаговані відповідно до вимог державного стандарту, а посилання
– відповідно до нових вимог бібліографічного опису (Бюлетень ВАК України, №5, 2009 рік).
Ілюстративні матеріали (рисунки, схеми)додатково надаються окремими файлами у форматі .tiff,
.jpeg, .psd.
Контакти
Носенко Микола Георгійович - завідувач сектору трансферу технологій ОНПУ.
тел. 048-705-83-10, 048-787-68-67,
ctt@opu.ua nngcontact@ukr.net ;
Данчевська Марія Володимирівна, головний спеціаліст відділу фундаментальних та прикладних
досліджень МОН України,

(044) 481-32-14.
_____________________________________________________________________________________

Шановні викладачі, аспіранти, студенти!
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»,
студентське наукове товариство історичного факультету
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Інформують Вас, що з 30-31 жовтня 2013 р. проводиться XVІ Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на
початку третього тисячоліття у країнах СНД».
Планується робота за секціями:
І. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Систематика та географія вищих рослин.
2. Структурна ботаніка та біохімія рослин.
3. Мікологія та альгологія.
4. Ресурсоведення та інтродукція рослин.
5. Молекулярна біологія мікробіологія.
6. Зоологія.
7. Фізіологія людини та тварин.
8. Біохімія та біофізика.
9. Генетика та цитологія.
10. Біоінженерія та біоінформатика.
ІІ. ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
1. Регіоноведення і регіональна організація
суспільства.
2. Спостерігання, аналіз та прогноз
метеорологічних умов.
3. Гідрологія та водні ресурси.
4. Біогеографія, біоресурсоведення,
біорізнеоманітність.
5. Картографія та геоінформатика.
6. Природокористування та екологічний
моніторинг.
7. Техніка та технологія
геологорозвідувальних робіт.
8. Ґрунтознавство.
9. Економічна географія.
ІІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1. Підвищення ролі державного службовця
на сучасному етапі розвитку суспільствах.
2. Сучасні технології управління.
3. Взаємодія різних гілок влади.
4. Підготовка державних службовців.
ІV. ЕКОЛОГІЯ
1. Стан біосфери та його вплив на здоров’я
людей.
2. Екологічні та метеорологічні проблеми
великих міст і промислових зон.
3. Радіаційна безпека та соціальноекологічні проблеми.
4. Промислова екологія і медицина праці.

5. Проблеми екологічного виховання
молоді.
6. Екологічний моніторинг.
V. ЕКОНОМІКА
1. Банки та банківська система.
2. Зовнішньоекономічна діяльність.
3. Фінансові відносини.
4. Інвестиційна діяльність та фондові
ринки.
5. Управління трудовими ресурсами.
6. Маркетинг та менеджмент.
7. Облік та аудит.
8. Математичні методи в економіці.
9. Економіка промисловості.
10. Економіка підприємства.
11. Логістика.
12. Економіка АПК.
13. Регіональна економіка.
14. Економічна теорія.
15. Державне регулювання економікою.
16. Макроекономіка.
VI. ІСТОРІЯ
1. Історія України.
2. Загальна історія.
3. Історія науки і техніки.
4. Етнографія.
5. Усна історія.
6. Військова історія.
VII. МАТЕМАТИКА
1. Диференціальні та інтегральні рівняння.
2. Перспективи систем інформатики.
3. Теорія ймовірностей та математична
статистика.
4. Прикладна математика.
5. Математичне моделювання.
VIIІ. МИСТЕЦТВО
1. Музичне мистецтво.
2. Мистецтво танцю.
3. Театральне мистецтво.
4. Фото і кіномистецтво.

5. Мистецтво дизайну.
XIX. ПЕДАГОГІКА
1. Дистанційна освіта у вищий школі.
2. Проблеми підготовки фахівців.
3. Методичні основи виховного процесу.
4. Стратегічні напрями реформування
системи освіти.
5. Сучасні методи викладання.
6. Соціальна педагогіка.
X. ПОЛІТОЛОГІЯ
1. Виборчі технології.
2. Проблеми інтеграції України у світове
співтовариство.
3. Відносини України з НАТО.
4. Відносини України з країнами СНД.
XI. ПРАВО
1. Історія держави та права.
2. Адміністративне і фінансове право.
3. Охорона авторських прав.
4. Трудове право та право соціального
забеспеченя.
5. Карне право та кримінологія.
6. Боротьба з економічними злочинами.
7. Екологічне, земельне та аграрне право.
8. Конституційне право.
9. Цивільне право.
10. Господарське право.
11. Криміналістика та судова медицина.
12. Підприємницьке та банківське право.
13. Кримінально-процесуальне право.
XII. ПСИХОЛОГІЯ
1. Місце психолога на виробництві.
2. Форми роботи психолога-практика.
3. Сучасні тенденції в методології
психологічних досліджень.
4. Психологія тероризму.
5. Психолого-виховні проблеми розвитку.
особистості в сучасних умовах.
6. Клінічна психологія.
7. Загальна психологія.
8. Педагогічна психологія.
9. Психологія розвитку.
10. Психологія праці.
11. Психофізіологія.
12. Соціальна психологія.
XIII. СОЦІОЛОГІЯ
1. Кадровий менеджмент.
2. Сучасні технології соціального
опитування.
XIV. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
1. Комп’ютерна інженерія.
2. Обчислювальна техніка та
програмування.

3. Програмне забезпечення.
4. Інформаційна безпека.
XV. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА
ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
1. Фізична культура і спорт: проблеми
дослідження, пропозиції.
2. Розвиток фізкультури і спорту в
сучасних умовах.
XVI. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Методика викладання мови та
літератури.
2. Риторика і стилістика.
3. Теоретичні та методологічні проблеми
дослідження мови.
4. Синтаксис: структура, семантика,
функція.
5. Методи та прийоми контролю рівня
володіння іноземною мовою.
6. Актуальні проблеми перекладу.
7. Мова, мовлення, мовна комунікація.
8. Українська мова та література.
9. Російська мова і література.
10. Етно-, соціо- та психолінгвістика.
XVII. ФІЛОСОФІЯ
1. Філософія літератури та мистецтва.
2. Соціальна філософія.
3. Історія філософії.
4. Філософія культури.
5. Філософія релігії.
6. Філософія науки.

Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на web-сторінці за адресою:
http://conferences.neasmo.org.ua/
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька, білоруська,
грузинська, вірменська, азербайджанська, казахська, узбецька, таджицька, киргизька,
молдавська, туркменська.
Останній термін подання статей – 29 жовтня 2013 р. (включно).
Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику складає:
Оргвнесок – 80 грн. (в оргнесок входить оплата за розміщення на сайті, верстака макету,
редагування текстів). Об’єм статті – не більше 7 сторінок. Скачати збірник можна буде через
тиждень після закінчення роботи конференції за адресою http://conferences.neasmo.org.ua/.
Кошти перераховуються на рахунок:
Р/р: 26002273854001
ПАТ КБ «Надра» ЦЕНТР
МФО 380764
Одержувач: МГО «Незалежна асоціація молоді».
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 26426765.
Призначення платежу: благодійний внесок на проведення конференції П.І.П. автора статті.
Або на картку Приват банку 5457 0829 1319 9290 (одержувач - Бобровнік Юрій Вікторович)
та відправити SMS підтвердження про оплату на моб. 097 923 16 58 у повідомленні вказати
прізвище учасника конференції.
Адреса оргкомітету:
08401, Київська обл. м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 32, гурт. 1, кім. 108.
Координатор – Бобровнік Юрій Вікторович
Контактні телефони: (097) 923 16 58, (093) 335 78 86.
УВАГА! Роботи з малюнками та таблицями приймаються лише у тому разі, якщо вони подані
у форматі JPEG окремим файлом.
РОБОТИ ОБ’ЄМОМ менше 3 сторінок НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!
ТЕКСТИ, НАБРАНІ МІЖРЯДКОВИМ ІНТЕРВАЛОМ 1,0 НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!
З результатами та форматом проведення попередніх конференцій можна ознайомитися за
адресою http://conferences.neasmo.org.ua/
__________________________________________________________________________________
Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний економічний університет
Факультет банківського бізнесу
Кафедра банківського менеджменту та обліку
Всеукраїнська наукова інтернет-конференція
«Кредитно-інвестиційний потенціал банківської системи в забезпеченні зростання
економіки України»
20 листопада 2013 року
м. Тернопіль
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Монетарні інструменти економічного зростання
2. Банківське кредитування як джерело стимулювання розвитку економіки
3. Ресурсне забезпечення кредитно-інвестиційних операцій банків
4. Банківське обслуговування інвестиційно-інноваційних процесів
5. Новітні підходи до обліково-інформаційного забезпечення банківської діяльності
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Текст слід підготувати в редакторі MS Word 1997-2003 (обов’язково!!!), шрифт Times
New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 10 мм, усі поля –
20 мм. Аркуш формату А4.

У тексті не допускаються порожні рядки, розрядка, знаки переносу, елементи
псевдографіки та інші нетекстові символи.
Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation
курсивом і нумеруються з правого боку. Малюнки, виконані у MS Word необхідно
згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом.
Тези зі сканованими рисунками або формулами до друку прийматися не будуть!!! Рисунки,
схеми, формули та таблиці не повинні виходити за поля.
Обсяг тез не менше 3-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці, список літератури.
Автором публікації можна бути не більше одного разу.
Перший рядок – великими літерами назва доповіді (шрифт жирний, вирівняний по
центру), другий рядок – ім’я та прізвище автора (шрифт курсив, вирівняний праворуч),
третій рядок – місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання автора (шрифт
курсив, вирівняний праворуч).
Матеріали повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та орфографії.
Тези, які надіслані пізніше встановлених термінів до публікації не приймаються. У разі
значних розходжень оформлення тез із рекомендаціями, оргкомітет залишає за собою
право редакції авторського тексту або відхилення публікації.
Всі матеріали,
оформлені згідно з вимогами,
повинні надійти до оргкомітету
не пізніше 15 листопада 2013 року.
Контактні телефони:
(067) 801-22-71
Кравчук Ігор Святославович

(097) 701-79-19
Тимків Андрій Олександрович
_____________________________________________________________________________________
Шановні колеги!
Хотіли б повідомити Вас про початок прийому заявок на участь в Міжнародній конференції
«ІІ Осінні наукові читання», що проводитиметься Центром наукових публікацій та
проходитиме 26 жовтня 2013 року.
Заявки на участь в конференції приймаються до 26 жовтня
Детальні інформацію про проект можете знайти на відповідній сторінці нашого сайту. Радимо
ознайомитись із загальною інформацією щодо публікацій та організації задля коректного подання
матеріалів на участь.
Завантажити інформаційний лист Ви можете скориставшись ЛІНКОМ.
Будемо раді бачити Вас серед учасників конференції.
Контактна інформація:
Web: www.cnp.org.ua@: s-p@cnp.org.ua# тел.: +38 (095) 709 53 46
____________________________________________________________________________________
Наукова філологічна організація «ЛОГОС» запрошує Вас взяти участь у Міжнародній
науково-практичній конференції «Чинники розвитку філологічних наук у ХХІ столітті», яка
відбудеться у м. Львів 25-26 жовтня 2013 р.
Останній строк подання матеріалів на конференцію – 22 жовтня 2013 р. (включно).
Обсяг тез доповіді – до 6 ст.
Детальна інформація про конференцію міститься у додатку до цього листа та на офіційному
сайті наукової філологічної організації «Логос».
Наукова філологічна організація «ЛОГОС»
@: events@logos.lviv.ua
W: www.logos.lviv.ua
T: +38 050 824 76 91
_____________________________________________________________________________________

ГРАНТИ
_____________________________________________________________________________________
Конкурс грантів підтримки молодих вчених ОПТЕК
Оголошено міжнародний конкурс на отримання грантів підтримки молодих учених. Останній
термін подачі заявки: 1 листопада 2013 року.
Організатор: Компанія ОПТЕК.
У конкурсі можуть брати участь студенти, аспіранти, викладачі, наукові співробітники у віці до
35 років із Росії, країн СНД і республіки Грузія, які беруть участь в науковій та викладацькій
діяльності за напрямками: біологія, медицина, хімія, матеріалознавство, геологія, фізика і
нанотехнології.
У рамках гранту фінансуються такі види діяльності:
- проходження стажування/поїздки на робоче місце в лабораторії інших закладів з метою
отримання результатів на обладнанні, якого не має в лабораторіях університету пошукувача
- часткова компенсація витрат, пов'язаних із використанням науково-дослідного обладнання в
лабораторіях інших закладів
- оплата публікацій у друкованих виданнях
- оплата оргвнесків і витрат на проїзд і проживання для участі в конференціях з
доповідями/стендовими повідомленнями
- виплати стипендій на період виконання гранту.
Заявка може подаватися як індивідуально, так і від групи учасників проекту (не більше трьох).
Пошукувач може подати тільки одну заявку на участь в даному конкурсі. Обов'язковою умовою є
використання в дослідженнях обладнання партнерів, представлених компанією ОПТЕК: Carl Zeiss,
Bruker, ThermoFisher Scientific, Raith, Oxford Instruments, 3D Histech, а також наявність
опублікованих раніше робіт. Робота може бути виконана в закладі заявника або в одному із
референтних центрів, зазначених в положенні конкурсу. Усі заявки подаються англійською
мовою.
Розмір фінансування гранту визначається за результатами оцінки незалежної експертної ради і
становить від 3000-6500 USD в національній валюті. Максимальна кількість балів - 12. Виплата
грантів виконується по схемі: 9 балів - 3000 USD, 10 балів - 4000 USD, 11 балів - 5000 USD, 12
балів - 6500 USD.
Гранти 2014-2015 рр. (стипендії) для післядипломного навчання в університеті Квебека
(Канада)
Щорічно Уряд Канади проводить конкурс грантів (стипендій) для іноземних спеціалістів
(аспірантів). Стипендії присуджуються для реалізації дослідницьких проектів в університеті
Квебеку (Québec university).
До участі в конкурсі 2014-2015 року запрошуються іноземні спеціалісти, які проходять навчання
на післядипломному рівні, не є громадянами Канади і не проживають постійно в Канаді,
спеціалізуються в природничих або інженерних дисциплінах і математиці. Максимальний розмір
стипендії - $20 000 на рік, максимальна тривалість - 36 місяців.
Для участі в конкурсі стипендій кандидатам слід до 30 вересня 2013 року пройти попередній
відбір. Для проходження попереднього відбору претенденту слід вибрати професора Квебекського
університету, який міг би стати науковим керівником стипендіата і рекомендувати кандидата для
проходження попереднього відбору.
Номінаційні форми на кожного потенційного стипендіата заповнюються представниками
університету і відправляються у Фонд (Research Fund of Quebec - Nature and Technology, FRQNT),
що є оператором даної програми. Останній термін подачі документів у FRQNT - 1 листопада 2013
року.
Критеріями відбору кандидатів на отримання стипендії є академічна успішність, рівень
значимості наукових результатів, ступінь соціальної активності, наявність у претендента
лідерських якостей.
Детальна інформація про програму опублікована на сайті Фонду: http://www.frqnt.gouv.qc.ca/
____________________________________________________________________________________

«Горизонт 2020»
30 листопада 2011 року Європейська Комісія офіційно оголосила нову програму «Горизонт
2020», призначеної об’єднати все фінансування досліджень та інновацій в ЄС. Ця програма може
буде впроваджена в період з 2014 по 2020 рік після обговорення з Європейською Радою та
Європейським Парламентом. «Зважаючи на разючі зміни в економіці, нам потрібне нове бачення
європейських досліджень та інновацій, - сказала комісар з питань досліджень, інновацій та науки
Марі Джоджеан-Квін [Máire Geoghegan- Quinn] – Програма «Горизонт 2020» дозволить полегшити
виконання науково-дослідних та інноваційних робіт та підвищити їхню ефективність, а також,
стимулюватиме зростання та більшу зайнятість, зважаючи на величезні виклики, які стоять перед
нашими суспільствами».
Назва нової програми ЄС з фінансування досліджень та інновацій – «Горизонт 2020»віддзеркалює прагнення забезпечити розвиток нових ідей, економічне зростання та робочі місця
на майбутнє. Програма «Горизонт 2020» стане ключовим інструментом впровадження
флагманської ініціативи створення Інноваційного Союзу, виконанні зобов’язань, взятих цією
ініціативою у відповідності на висновки Європейської Ради від 4 лютого 2011 року та Постанови
Європарламенту щодо Інноваційного Союзу від 12 травня 2011 року. Програма «Горизонт 2020»
об’єднує всі існуючі програми ЄС з фінансування досліджень та інновацій, включаючи «Рамкову
програму з досліджень», «Рамкову програму з конкурентоспроможності та інновацій» і діяльність
Європейського Інститут Інновацій та Технологій («ЕІТ»).
Джерело інформації:
• COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND
THE COMMITTEE OF THE REGIONS
• Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation (Brussels, XXX COM(2011)
808/3)
• Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)
(Brussels, XXX, COM(2011) 809/3)

Конкурс 2014 року на отримання грантів для молодих біологів
Фонд «Династія» оголошує черговий конкурс на отримання грантів для молодих біологів, які
спеціалізуються в області молекулярної та клітинної біології.
Заявки приймаються з 1 вересня до 15 жовтня 2013 року.
Цілі конкурсу:
- адресна підтримка молодих кандидатів наук, які спеціалізуються в області молекулярної та
клітинної біології;
- підвищення мобільності та наукового рівня молодих біологів;
- підготовка активно працюючих молодих біологів до створення власних наукових груп;
- включення молодих біологів у міжнародну систему організації науки.
Хто може брати участь?
- У Конкурсі можуть брати участь кандидати наук, а також ті, хто має еквівалентні ступені (PhD,
MD), які захистили дисертації (за датою захисту) не більше ніж за три роки до дати початку
Конкурсу (включаючи дисертації, які були захищені 1 вересня).
- При наявності у жінки-заявника дитини (дітей), народженої (народжених) протягом трьох років
після захисту дисертації, термін подачі заявки на Конкурс для неї продовжується на один рік за
кожну народжену в зазначений період дитину.
- Учасник Конкурсу повинен бути молодшим 35 років на дату початку Конкурсу (йому не повинно
виповнитися 35 років на 1 вересня того року, коли оголошено Конкурс).
- Учасник подає на конкурс тільки одну заявку, однак у випадку не присудження гранту можлива
повторна участь в Конкурсі в наступні роки.
У Конкурсі можуть брати участь біологи, які працюють у таких галузях (за кодами класифікатора
«Корпусу експертів»):

301 Біофізика
302 Біохімія
303 Ензимологія
304 Молекулярна біологія
305 Біоінформатика (обчислювальна молекулярна біологія)
306 Системна біологія
307 Структурна біологія
308 Клітинна біологія і цитологія
309 Імунологія
312 Біотехнологія
314 Молекулярна медицина
3152 Популяційна генетика
3153 Медична генетика
3154 Молекулярна генетика
3163 Клітинна нейрофізіологія
3165 Біофізична фізіологія рослин
3202 Молекулярна еволюція
3211 Молекулярна мікробіологія
3221 Молекулярна вірусологія.
Наукова діяльність переможців Конкурсу за рахунок грантів фонду «Династія» повинна
здійснюватися на базі російських наукових і/або освітніх організацій.
Надання гранту в рамках Конкурсу передбачає дотримання однієї з наступних умов:
- зміна інституту/лабораторії (тобто здійснення наукової діяльності за рахунок засобів гранту,
отриманого у випадку перемоги в Конкурсі, на базі інституту/лабораторії, іншої, ніж організація, в
якій здійснювалася робота над кандидатською дисертацією);
- виконання роботи за принципово новою темою (тобто за темою, яка відрізняється від теми
попередньої роботи і захищеної дисертації).
Учасник Конкурсу повинен мати не менше однієї статті з першим співавторством у
міжнародному науковому журналі з імпакт-фактором не нижче 2,0. Допускається також останнє
(corresponding) або equal contribution співавторство.
Приймаюча лабораторія повинна за останні 5 років мати не менше 3 статтей в міжнародному
науковому журналі з імпакт-фактором не нижче 2.0, у яких керівник лабораторії є corresponding
автором.
Грант присуджується на 3 роки з можливістю продовження на 1 рік. Розмір гранту складає 600
000 рублів на рік. Із них оплата праці грантоотримувача становить не більше 300 000 рублів, а
інша сума грошових засобів направляється на закупку витратних матеріалів, додаткового
обладнання та комплектуючих (включаючи комп'ютери), залучення необхідних послуг, участь у
конференціях, оплату публікації статтей.
Допускається використання не більше 25 % суми гранту, не використаної в першому
фінансовому році, протягом наступного фінансового року.

Інформаційні повідомлення щодо проведення наукових форумів знаходяться у відділі
науково-технічної інформації
тел. 3-35-45

