ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК
Науково-дослідна частина
Відділ науково-технічної інформації
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

№3
2017 р.

2

Зміст:

Конкурси - Гранти - Премії:
1. Стипендії для навчання в Китаї “Schwarzman”

3

2. Оголошено конкурс на гранти Президента України докторам наук для
здійснення наукових досліджень у 2018 році
4
3. Школа з англійської мови + стажування для освітян

7

4. Стипендіальний фонд імені королеви Ядвіги у Фінляндії

8

5. Програма ім. Гамфрі пропонує стажування у США

9

6. Гранти для участі в партнерських заходах

11

Конференції – Форуми - Семінари:
1. Міжнародний молодіжний науковий форум з прикладної фізики і інженерії
– 2017
13
2. Міжнародна конференція Україна-Польща: економічні та соціальні
виклики 2030
14

3

Конкурси - Гранти - Премії:
1.
Стипендії для навчання в Китаї “Schwarzman”
Місія програми “Schwarzman Scholars” – виховати покоління майбутніх
світових лідерів. Програма передбачає навчання навчання на магістратурі
протягом одного року в університеті Циньхуа в Китаї.
Спеціальності: публічне адміністрування, міжнародні відносини, економіка
та бізнес.
Рівень: магістратура.
Розмір гранту: покриття витрат на навчання, проживання і харчування,
тревел-грант, кошти на купівлю підручників та ноутбука (за потреби),
освітня подорож країною, персональна стипендія у розмірі $3,500
Необхідні документи:







Онлайн-заявка
Оцінки
Чотири рекомендаційні листи
Конкурсне відео
Три есе (мотиваційний лист, лідерське есе, есе-роздум над актуальними
світовими проблемами)
Резюме

Дедлайн: 28 вересня 2017 року.
Контакти: SchwarzmanScholars.Europe@iie.org
Джерело: http://schwarzmanscholars.org/
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2.
Оголошено конкурс на гранти Президента України докторам
наук для здійснення наукових досліджень у 2018 році
До участі в конкурсі допускаються молоді доктори наук віком до 45 років
(на час подання запиту).
Грошовий розмір гранту складає – 150 тис. грн.
Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так
і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на
проведення яких гранти вже надавались).
Запити подаються до 20 вересня 2017 року включно.
Для подання запиту на участь у конкурсі необхідно:





Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників
конкурсу, які раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є
зареєстрованими на даному ресурсі).
Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф78.
Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю
відповідати електронному запиту.

Перелік документів необхідних для оформлення запиту:
- Паперова заявка із титулом, який містить підписи всіх учасників проекту,
підпис керівника організації та мокру печатку (титул запиту формується
автоматично при збереженні файлу запиту на комп’ютері заявника) – 2
примірники,
- гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка)
зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень – 1 примірник,
- довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник,
- копії опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за
тематикою проекту (до п'яти найменувань) – 2 примірники,
- завірені копії першої сторінки паспорта і сторінки паспорта, де позначена
його прописка (реєстрація) – 1 примірник,
- завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня –
1 примірник.
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1. Загальні положення
1.1. До участі в конкурсі допускаються молоді доктори наук віком до
45 років (на час подання запиту).
1.2. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових
досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому
числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).
1.3. Подані на конкурс роботи розглядаються ДФФД у встановленому
порядку.
1.4. Відповідно до Протоколу № 34 засідання Ради ДФФД від
13.04.2016 року перевага буде надаватися проектам, колектив виконавців
якого складають молоді вчені.
1.5. Гранти молодим ученим призначає Президент України відповідним
розпорядженням за поданням Кабінету Міністрів України.
1.6. Відповідно до п.3 Положення про щорічні гранти Президента
України докторам наук для здійснення наукових досліджень від 17 червня
2009 року N 446/2009, докторам наук віком до 35 років не можуть бути
призначені протягом одного року два щорічні гранти для здійснення
наукових досліджень, що передбачені Указами Президента України від 9
квітня 2002 року N 315 (315/2002) "Про додаткові заходи щодо підтримки
молодих учених" та від 16 травня 2008 року N 444 (444/2008) "Про додаткові
заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери".
1.7.Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування
на основі договору між Міністерством освіти і науки України та
одержувачем гранту та підприємством (установою, організацією), яке (яка)
зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень.
2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс
2.1. На конкурс подаються проекти з фундаментальних та прикладних
наукових досліджень, здатні внести істотний вклад у розширення й
поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах
проведення досліджень і мають вагому наукову й практичну значимість.
2.2. При розгляді проектів оцінюються:
• актуальність тематики;
• оригінальність наукової ідеї;
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• наукова новизна та практична значимість очікуваних результатів;
• наукова кваліфікація молодого вченого;
• забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.
2.3. Термін виконання проекту з моменту виходу розпорядження – до
кінця року, на який було призначено грант, але термін не має перевищувати 1
календарний рік.
3. Порядок та строки подання матеріалів
3.1. Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених
України, які постійно проживають і працюють в Україні.
3.2. Молодий учений може бути керівником лише одного наукового
проекту в рамках оголошеного конкурсу.
3.3. Керівник проекту повинен мати не менше 3 статей у наукових
журналах або монографію за тематикою проекту, що опубліковані за останні
3 роки.
3.4. Запит для участі в конкурсі заповнюється на конкурсному вебсайті ДФФД за посиланням: contest.dffd.gov.ua (Запит Ф78) після
попередньої реєстрації на зазначеному веб-сайті всіх учасників проекту,
що бере участь у конкурсі.
До електронних матеріалів запиту додаються:
- Паперова заявка із титулом, який містить підписи всіх учасників
проекту, підпис керівника організації та мокру печатку (титул запиту
формується автоматично при збереженні файлу запиту на комп’ютері
заявника) – 2 примірники,
- гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка)
зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень – 1 примірник,
- довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник,
- копії опублікованих молодим ученим наукових праць (крім
монографій) за тематикою проекту (до п'яти найменувань) – 2 примірники,
- завірені мокрою печаткою копії першої сторінки паспорта і сторінки
паспорта, де позначена прописка (реєстрація) – 1 примірник,
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- завірена мокрою печаткою копія диплома про присудження
відповідного наукового ступеня – 1 примірник.
3.3. Всі зазначені матеріали (в окремій паперовій папці на зав'язках без
позначок) направляються до ДФФД за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв.
Т. Шевченка, 16, к. 404 Державний фонд фундаментальних досліджень або
надаються особисто за зазначеною адресою, телефон для довідок: (044) 24639-29.
3.4. Запити подаються до 20 вересня 2017 року включно. При
поштовому відправленні дата визначається за штемпелем.
3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, не
реєструються і до розгляду не приймаються.
Подані на конкурс матеріали не повертаються.
Джерело:
http://www.dffd.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=265&lang=ua

3.
Школа з англійської мови + стажування для освітян
у Фінляндії
Дати проведення: 03-09 вересня 2017 р.
Місце проведення: Західно-Фінляндський Коледж, м. Гуйттінен
Вартість: 283 Євро (проживання та дворазове харчування забезпечується)
Сертифікат про наукове стажування в ЄС – 108 год
Сертифікат про рівень знання іноземної мови
НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ
Під час наукового стажування передбачено ряд освітніх заходів, а саме:
- зустріч з представником відділу освіти у мерії м. Гуйттінен;
- візит до дитячого садка;
- візит до початкової школи;
- візит до гімназії;
- візит до Університету прикладних наук Сатакунти.
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ШКОЛА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Викладачі: носії мови з США, Великої Британії, Австралії та викладачі, які
спеціалізуються на викладанні англійської мови як іноземної.
Навчання англійської мови відбувається за двома програмами:
Програма середнього рівня (рівень В) – підійде як новачкам, котрі володіють
базовими знаннями англійської мови, так і для осіб, які володіють
англійською мовою на середньому рівні;
Програма розмовного курсу «Інтенсив» (рівень С) – розроблена для осіб, які
володіють англійською мовою на рівні вище середнього та бажають
вдосконалити свої знання до вільного володіння.
Контактна інформація: info@imans.eu, телефоном: +380991720082 –
асистент проекту Гребенюк Надія
www.imans.eum

4.
Стипендіальний фонд імені королеви Ядвіги
Ягеллонський університет у Кракові оголошує прийом документів на
стипендії Фонду імені Королеви Ядвіги.
Мета фонду – підтримка наукових працівників та докторантів із країн
Центральної та Східної Європи, колишнього Радянського Союзу та
Балканських країн, які реалізовуватимуть у Кракові свої науководослідницькі проекти.
Розмір стипендії становить 1500 злотих. Університет оплачує проживання
учасників програми в двомісному номері у студентському гуртожитку та
медичне страхування під час перебування в Кракові.
Необхідні документи:
- заповнений формуляр наукового працівника/докторанта згідно зі зразком,
поданим у додатку № 1 до правил фонду (правила фонду та формуляр можна
завантажити тут: http://www.dn.uj.edu.pl/fundusze/jadwiga ),
- автобіографія,
- програма наукового дослідження, яке кандидат реалізовуватиме в Кракові,
- інформація про попередні наукові роботи,
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- список публікацій,
- рекомендація від наукового працівника Ягеллонського університету.
Науковий працівник, який не має ступеня доктора наук або звання
професора, повинен додати рекомендацію від свого наукового керівника.
Документи потрібно надіслати до Центру підтримки дидактики і
студентських справ Ягеллонського університету (Centrum Wsparcia Dydaktyki
i Spraw Studenckich UJ, ul. Gołębia 24, pok. 17, 31-007 Kraków) до 15 червня
2017 р.
Контакти:
mgr Magdalena Kędziora
Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ
ul. Gołębia 24, pok. 17
31-007 Kraków
tel. +48 12 663 39 53
e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

5.
Програма ім. Гамфрі пропонує стажування у США
Програма ім. Гамфрі пропонує стажування у США, без отримання ступеню,
яке включає академічну програму та професійне стажування фахівців, які
знаходяться на середньому етапі професійної кар’єри, у певних галузях для
громадян України та інших країн світу. Програма пропонує можливості для
професійного розвитку завдяки вивченню вибраних навчальних дисциплін в
університеті під час академічної програми (тривалість – 9 місяців), участі у
конференціях, спілкуванню у професійних мережах, та набуттю практичного
досвіду під час обов’язкового стажування (тривалість – 3 місяці).
Дедлайн - 14 липня 2017 р.
Приймаючі університети: Щороку вісімнадцять відомих університетів
США приймають до себе стипендіатів програми ім. Гамфрі. Відбір
університетів здійснюється на підставі сукупності їхніх досягнень у
конкретних галузях, ресурсів та підтримки, які вони можуть надати
стипендіатам програми ім. Гамфрі.
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Фінансування: Основне фінансування програми ім. Гамфрі здійснюється
конгресом США через Бюро у справах освіти та культури Державного
департаменту США. Інститут міжнародної освіти (IIE) допомагає
Державному департаменту США в адмініструванні програми ім. Гамфрі.
Галузі на 2018 – 2019 академічний рік для громадян України:











Аграрний та сільський розвиток
Масові комунікації та журналістика
Економічний розвиток
Фінансова та банківська справа
Управління освітою, планування та політика
Управління природними ресурсами/ політика щодо довкілля / зміна
клімату
Політика та управління у галузі охорони здоров’я
Аналіз державної політики та державне управління
Політика та управління наукою та технологіями
Міське та регіональне планування

Вимоги до учасників конкурсу: усі кандидати повинні мати щонайменш
закічену вищу освіту (ідеально – у тій галузі, на яку вони подають заявку),
щонайменш п’ять повних років досвіду роботи (бажано у тій галузі, на яку
вони подають заявку), обмежений або жодного досвіду навчання у США.
Учасники конкурсу повинні продемонструвати лідерські якості, відданість
громадській діяльності та гарне володіння англійською мовою. Очікується,
що учасники програми матимуть навички адміністраторів та менеджерів.
Як взяти участь у конкурсі
Хронологія та процедури: Будь ласка, зверніть особливу увагу на наступні
терміни і процедури для українських заявників.
Групові консультації: Координатор програми буде проводити консультації
щодо заявки, в тому числі, написання есе, протягом періоду з 15 травня по 10
червня 2017. Претендентам на участь у програмі ім. Губерта Г. Гамфрі
переконливо рекомендується відвідати групові консультації або
в Американському домі в Києві, або в режимі онлайн через вебінар. В ході
цих сесій буде надана детальна інформація щодо специфіки програми.
Зацікавлені особи повинні зареєструватися через Американський дім на
групові консультації та вебінари. Якщо підтвердження реєстрації не
отримане, будь ласка, зв’яжіться з координатором програми.
УВАГА! Анкети заповнюються та приймаються тільки в електронній формі
на https://iie.embark.com/apply/humphreyfellowship
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Контактна інформація:
координатор програми: (044) 521-5273, kyivhumphrey@state.gov
Джерело: https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchangeprograms-uk/academic-exchanges-uk/hubert-h-humphrey-program-uk/

6.
Гранти для участі в партнерських заходах
Одна з цілей проекту ЕАР PLUS (проект фінансується ЄК в рамках програми
Горизонт 2020) є підтримка співробітництва науковців країн Східного
Партнерства та країн Європейського Союзу, розширення наукових мереж, а
також збільшення кількості учасників, представників країн Східного
партнерства в проектах Горизонт 2020.
Схема надання фінансової підтримки розроблена з метою участі науковців,
дослідників, представників малого та середнього бізнесу, що працюють в
області наукових досліджень в партнерських заходах та заходах з підготовки
проектних пропозиції в рамках конкурсів програми Горизонт 2020.
Кінцевий термін подачі заявок: 30 червня 2017 року
Заявка має бути відправлена не менше ніж за місяць до обраної події.
Дата обраного заходу: не пізніше 29 вересня 2017 року
Заохочується участь дослідників сектору малого і середнього бізнесу,
підприємств, що працюють в області наукових досліджень, промисловості
Заявники, які вже використовували грантову підтримку, що надавалася в
рамках проектів IncoNet EaP, BILAT-UKR*AINA, Black Sea Horizon, можуть
бути виключені в процесі відбору, якщо заявка не буде мати чіткої
демонстрації важливості повторного отримання гранту.
Детальна інформація, аплікаційні форми на сайті:
http://h2020.com.ua/uk/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2-
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%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%
D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE/

13

Конференції – Форуми - Семінари:
1.
Міжнародний молодіжний науковий форум з прикладної
фізики і інженерії – 2017

17-20 жовтня 2017 року у Львові відбудеться цікава наукова подія,
орієнтована на молодих дослідників, – Міжнародний молодіжний
науковий форум з прикладної фізики і інженерії (2017 IEEE International
Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering, YSF-2017),
співорганізатором якого виступає Інститут радіофізики та електроніки (ІРЕ)
імені О.Я. Усикова НАН України й Рада молодих вчених цієї академічної
наукової установи.
Мета заходу – об’єднати молодих і талановитих дослідників для
обміну знаннями й досвідом та розвитку української наукової молоді.
Історія форуму бере початок від конференції молодих науковців ІРЕ
імені О.Я. Усикова НАН України, яка проводилася щорічно – з 2000 року. В
2015 році молоді вчені згаданого академічного інституту вирішили
організовувати масштабніші заходи, які демонструватимуть, що в Україні є
енергійна, активна й креативна наукова молодь.
Цьогорічний форум YSF відбудеться вже втретє. Місцем його
проведення обрано Наукову бібліотеку Львівського національного
університету імені Івана Франка.
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Тематика заходу охопить широкий спектр проблем астрофізики й
астрономії, біологічної та медичної фізики, створення нано- і метаматеріалів,
оптики та фотоніки й багато іншого.
У програмі зібрання – презентації молодих науковців, лекції
запрошених провідних спеціалістів, семінари і дискусії з важливих для
молодих науковців тем, екскурсії та неофіційні зустрічі, покликані створити
умови для цікавого та плідного спілкування між науковцями.
Робоча мова заходу – англійська.
Учасники мають змогу подати тези, що індексуватимуться
міжнародними системами – такими, як Scopus і Web of Science. Дедлайн
подання тез – 25 червня 2017 року.
Крім того, на конкурсній основі учасникам пропонуються гранти, що
покриватимуть (повністю або частково) проїзд до форуму.
Найкращу доповідь у кожній секції буде відзначено призами.
Більше інформації шукайте на сайті форуму – за посиланням:
http://ysc.org.ua .
Запрошуються всі зацікавлені!

2.
Міжнародна конференція Україна-Польща: економічні та
соціальні виклики 2030
Дати проведення: 30.06 – 02.07. 2017
Місце проведення: Варшава, Університет Стефана Вишинського
Організаційний внесок учасника: 135 Євро (проживання та харчування
забезпечується)
Мета: консолідації зусиль та інтеграції інтелектуальних ресурсів в процес
сталого розвитку і формування соціального та економічного багатства країн
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До участі у конференції запрошуються представники країн Східної та
Центральної Європи, які є :
- науковцями, викладачами вищих навчальних закладів, аспірантами,
студентами (економіка, правознавство, політологія, міжнародні відносини,
соціологія, педагогіка, історія, філософія, екологія та міждисциплінарні
дисципліни);
- фахівцями, експертами з практичним досвідом роботи;
- представниками органів місцевого самоврядування та державної виконавчої
влади;
- лідерами і представниками організацій громадянського суспільства й
бізнес-асоціацій.
Освітня програма передбачає:
- проведення пленарних засідань з можливість провести апробацію
результатів наукових дослідженьу міжнародному середовищі (економічні,
соціальні, юридичні та політичні та міждисциплінарні науки);
- проведення круглих столів для опрацювання спільних наукових й
прикладних проектів у сфері бізнесу та науки;
- видання електронного збірнику матеріалів.
Контактна інформація: info@imans.eu, телефоном: +380991720082 – асистент
проекту Гребенюк Надія
www.imans.eu

