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Наймасштабніша наукова конференція України – Falling Walls Lab
Цього року «Фонд Кличко» отримав право проводити в Києві лабораторію
міжнародної наукової конференції Falling Walls (www.falling-walls.com).
Falling Walls – новий міждисциплінарний формат конференцій для молодих
вчених з усього світу, який дає можливість представити свої ідеї у різних наукових
галузях.
За 3 хвилини та за допомогою 3 слайдів конкурсанти повинні зробити
презентацію.
Переможець заходу їде на фінал до Берліна, решта отримують можливість бути
почутим, а також, можливо, отримати фінансування для своєї ідеї.
«Фонд Кличко» (http://www.klitschkofoundation.org/) запрошує молодих учених
віком до 35 років взяти участь у цьому заході, який проходитиме 17 вересня 2015
року в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул.
Мельникова, 36)
Подати заявку можна он-лайн на сайті www.falling-walls.com/lab
Кінцевий строк подачі заявки: 3 вересня 2015 р.
Робоча мова конференції – англійська.
_____________________________________________________________________
КОНКУРСИ
____________________________________________________________________
Cпільний конкурс Національної академії наук України та Угорської
академії наук
Національна академія наук (НАН) України та Угорська академія наук (УАН) на
підставі укладеної між ними Угоди оголошують спільний конкурс українськоугорських проектів на 2016-2018 рр.
Умови конкурсу
До конкурсу з української сторони допускаються проекти вчених, які працюють в
установах НАН України та партнерами яких є науковці УАН.

Узгоджені заявки подаються:


угорськими співкерівниками проектів - до УАН;



українськими співкерівниками проектів - до НАН України українською та
англійською мовами.

До участі у конкурсі не допускаються:
- проекти, які подані на конкурс після закінчення визначеного терміну конкурсу;
- проекти, які оформлені не за правилами;
- неузгоджені проекти;
- проекти, які подані тільки однією стороною.
Допущені до конкурсу заявки проходять паралельно незалежну експертизу.
Експертизу проектів з української сторони здійснює НАН України, з угорської
сторони - УАН. Розгляд заявок здійснюється кожною із сторін самостійно
відповідно до власних правил. Інформація про проходження експертизи конфіденційна.
Підсумки конкурсу підводяться сторонами спільно на підставі результатів
експертизи та у відповідності до обсягу встановленої квоти обміну. Рішення про
підтримку відібраних проектів затверджується розпорядженням Президії НАН
України. Результати конкурсу будуть підведені в грудні 2015 року. Затверджений
перелік українсько-угорських дослідницьких проектів, які будуть реалізовуватись
у рамках Угоди про наукове співробітництво між Національною академію наук
України і Угорською академією наук у зазначений період, буде опубліковано на
веб-сайті НАН України (http://www.nas.gov.ua).
Фінансування проектів здійснюється кожною установою-партнером окремо в
рамках бюджетних програм установ.
Обмін вченими для проведення дослідницької роботи в рамках затверджених
проектів здійснюється за встановленою квотою обміну.
Термін подання заявок закінчується 15 вересня 2015 р.
Заявки для участі в конкурсі з української сторони, підготовлені відповідно до
встановлених НАН України форм, слід направляти разом із супровідним листом
на ім'я начальника Відділу міжнародних зв'язків Президії НАН України Мякушка
Сергія Васильовича за адресою: 01601 МСП, Україна, Київ 30, вул.

Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України, Відділ
міжнародних зв'язків НАН України.
Наявність електронних версій обов'язкова (надсилати у форматі .doc на адресу:
petrushenko@nas.gov.ua).
Довідки за телефоном 234 37 28 (Петрушенко Г.Г.)
_________________________________________________________________
Державний Фонд фундаментальних досліджень 1 липня 2015 року оголошує
проведення конкурсу Ф68 - спільних українсько – японських науководослідних проектів
УМОВИ
Відповідно до положень Меморандуму про співробітництво в науковій сфері
між Державним Фондом Фундаментальних Досліджень України та Японським
товариством

сприяння

науці

від

20.02.2014

р.,

Державний

Фонд

Фундаментальних Досліджень України та Японське товариство сприяння
науці оголошують конкурс спільних українсько-японських науково-дослідних
проектів за такими напрямами:
- Гуманітарні науки;
- Соціальні науки;
- Природничі науки.
Конкурс відкритий для наукових лабораторій, науково-дослідних груп вищих
навчальних закладів, науково-дослідних установ обох країн.
Документи приймаються до 8 вересня 2015 року.
Критерії відбору спільних пропозицій
Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:
• компетентність науковців та їх здатність довести проект до логічного
завершення;
• наявність співвиконавця в країні-партнера;
• взаємний обмін досвідом;
• наукова цінність очікувані від проекту;
• перспективність співробітництва;

• керівники проекту мають бути кандидатами або докторами наук, які
працюють

у

вищих

навчальних

закладах

України

або

науково-

дослідних установах.
Після перевірки відповідності пропозицій вимогам, кожна заявка передається
для наукової експертизи, що проводиться паралельно в обох країнах. Потім між
українською та японською сторонами відбувається обмін

результатами

експертизи та обираються два проекти для подальшого фінансування.
Фонд не прийматиме нових заявок від українських керівників та учасників
проектів, які наразі отримують гранти за цією програмою.
Особлива увага приділятиметься проектам, які будуть подані новими
дослідними групами, та проектам з дійсно новаторської тематики.
Керівники та основні учасники проектів можуть подавати до Фонду
Фундаментальних досліджень тільки одну заявку.
Інтелектуальна власність
Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити всіх
необхідних заходів для захисту прав інтелектуальної власності.
Фінансування
Фінансування проекту виділяється на два роки (щороку окремо). Рішення про
продовження фінансування на наступний рік приймається після розгляду звіту за
попередній рік роботи.
Сторона, що направляє вченого, оплачує транспортні витрати, пов’язані з
проїздом свого вченого в країну партнера, вартість проживання в готелі, добові,
медичну страховку.
Основні документи й строки подання заявок на конкурс:
- заповнена форма заявки на участь у конкурсі – українською та
англійською мовами, з оригіналами підписів та печатками установи-заявника у
паперовому вигляді (2 прим.) та заповнення електронної форми;
- лист від організації - співвиконавця спільного проекту (на бланку
установи) – 1 прим.;
- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі
проекту – 1 прим.;

- анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту –

1

прим.;
- супровідний лист (на бланку установи-заявника, на ім’я Директора
Державного Фонду Фундаментальних досліджень, із зазначенням назви конкурсу,
на який подаються документи, за підписом керівника установи-заявника або
особи уповноваженої на підпис відповідно до наказу про розподіл обов’язків).
Заявки можуть подаватись поштою або особисто. Якщо документи
подаються особисто - їх необхідно залишити у скриньці для кореспонденції, за
адресою: бульвар Т. Шевченка, 16.
Розглядатися будуть лише ті документи, які були відправлені не пізніше
останнього дня конкурсу (штамп на конверті поштового відправлення), а саме 8
вересня 2015 р.
Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог, розглядатись
не будуть.
Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на веб-сторінці:
http://contest.dffd.gov.ua
Кандидатам на участь у програмі з української сторони варто переконатися у
тому, що їх

партнери подали відповідну заявку до Японського товариства

сприяння науці (JSPS).
Після закінчення конкурсу матеріали розглядатимуться експертизами обох
країн та після завершення всіх процедур оголошуються результати конкурсного
відбору.
В межах виділеного бюджетного фінансування Сторін з виконавцями
щорічно

укладаються

договори

на

виконання

конкретних

проектів

з

фінансуванням національної частини проекту цього року.
Після закінчення виконання проекту Замовникові (установа, з якою
Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У науковому
звіті повинно бути викладено результати наукових досліджень.
Контактна особа в Україні:
Малиновська Олена Алимівна
Координатор проекту

тел: 246-39-27
e-maіl: lena_interdiv@dffd.gov.ua
____________________________________________________________________
І Всеукраїнський конкурс «Молодь і прогрес у раціональному
природокористуванні – 2015»
Національний авіаційний університет, Інститут екологічної безпеки, кафедра
екології запрошують до участі у І Всеукраїнському конкурсі «Молодь і прогрес у
раціональному природокористуванні – 2015».
До участі в конкурсі запрошуються представники екологічних організацій,
інститутів та науково-дослідних установ у сфері охорони навколишнього
середовища та ресурсозбереження, Національної академії наук, технікумів, вищих
навчальних закладів України віком до 35 років.
До розгляду приймаються конкурсні роботи – наукова розробка, технічний
реферат, патентна розробка, монографія, стаття та ін. – виконані українською,
російською або англійською мовами.
Термін подачі робіт – до 25 жовтня 2015 р.
Із

запитаннями

звертатись

на

електронну

адресу

конкурсу

youth_for_nature@ukr.net або
за телефоном 0674983873. Контактна особа – Радомська Маргарита Мирославівна

____________________________________________________________________
Конкурс спільних українсько – білоруських
науково-дослідних проектів для реалізації у 2016 – 2017 рр.
На виконання Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про
співробітництво в галузі науки і технологій від 17.12.1992 р., Протоколу
Дев’ятого засідання двосторонньої українсько-білоруської комісії з питань науки
та технологій, Міністерство освіти і науки України та Державний комітет з питань
науки і технологій Республіки Білорусь оголошують конкурс спільних
українсько-білоруських проектів із таких пріоритетних напрямів:

- Інформаційні та комунікаційні технології;
- Лазерні технології;
- Нові матеріали;
- Біотехнології;
- Нанотехнології;
- Енергетика та енергоефективність;
- Медицина і фармація;
- Охорона навколишнього середовища.
Конкурс відкритий для наукових лабораторій, науково-дослідних груп вищих
навчальних закладів, науково-дослідних установ і підприємств обох країн.
Конкурс відкрито з 1 липня по 31 серпня 2015 року
Критерії відбору
Після перевірки пропозицій на відповідність умовам конкурсу, кожна заявка
передається на наукову експертизу, що проводиться паралельно в обох країнах.
Після цього спільна Комісія, яка збирається за ініціативою Міністерства освіти і
науки України та Державного комітету з питань науки і технологій Республіки
Білорусь, приступає до остаточного розгляду проектів, з метою відбору для
подальшого фінансування.
Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:


компетентність науковців та їх здатність довести проект до логічного

завершення;


взаємний обмін досвідом;



наукова та практична цінність очікувані від проекту;



участь докторів наук та/або молодих вчених.

Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька заявок.
Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за одним
проектом.

Інтелектуальна власність
Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити усіх
необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які
їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага
приділятиметься

тому,

щоб

у

рамках

співробітництва,

не

відбулося

незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.
Фінансування
Фінансування проекту виділяється на два роки (щороку окремо). Рішення про
продовження фінансування на другий рік приймається після розгляду звіту за
попередній етап роботи.
Сторона, що направляє вченого, оплачує транспортні витрати, пов'язані з
проїздом свого вченого в країну партнера, вартість проживання в готелі, добові,
медичну страховку.
Основні документи та терміни подання заявок на конкурс
- супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника Міністра
освіти і науки Стріхи М.В., із обов’язковим зазначенням назви програми за
конкурсом якої подаються документи;
- заповнена форма заявки на участь у конкурсі із оригіналами підписів та
печаток (у паперовому вигляді (2 прим.) та на електронному носії);
- лист від білоруської організації-партнера на бланку;
- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі
проекту – 1 прим.;
- анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту – 1
прим.
Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше
останнього дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу МОН
(Україна, 01601, Київ, бульвар Шевченка 16), а також зареєстровані у канцелярії:
- у разі надсилання поштою - кімната 310 (штамп на конверті поштового
відправлення повинен датуватися не пізніше 31 серпня 2015 р.);

- у разі особистої передачі – документи необхідно залишити у скриньці для
кореспонденції, яка розташована у холі МОН.
Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог,
розглядатись не будуть!
Форма

заявки

на

участь

у

конкурсі

розміщена

на

веб-сторінці:

www.mon.gov.ua
Кандидатам на участь у конкурсі з української сторони варто переконатися у
тому, що їх білоруські партнери подали відповідну заявку до Державного комітету
з питань науки і технологій Республіки Білорусь.
В межах виділеного бюджетного фінансування, з виконавцями робіт щорічно
укладаються договори на виконання конкретних проектів з фінансуванням
національної частини проекту поточного року.
Після закінчення виконання проекту Замовникові (установі, з якою
Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У наукових
звітах

повинні

бути

викладені

результати

наукових

досліджень,

акти

впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі
перспективи від широкого впровадження наукових розробок.
Контактні установи:
В Україні:

В Республіці Білорусь:

Міністерство освіти і науки України

Державний комітет з питань науки і
технологій Республіки Білорусь

Відповідальна особа:

Відповідальна особа:

Атаманенко Наталія Валеріївна

Гусаченок Аліна Василівна

Управління
співробітництва

міжнародного Управління

міжнародного

та європейської технічного

та

науково-

інноваційного

інтеграції

співробітництва

Тел. 287 82 39

Тел. +375 17 284 07 51

e-mail: n_atamanenko@mon.gov.ua

Е-mail: Gusachenok@gknt.org.by

www.mon.gov.ua

www.gknt.gov.by

Конкурс Ф66 наукових проектів докторів наук на здобуття грантів
Запити подаються до 20 вересня 2015 року включно за адресою: 01601, МСП,
м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 404-б. Контактна інформація: куратор
конкурсу - Доценко Ярослава Юріївна;dotsenko@dffd.gov.ua, телефон для
довідок: (044) 246-39-29. Поштові відправлення прийматимуться до розгляду за
штемпелем.
Електронна

форма

запиту

знаходиться

у

відкритому

доступі

за

посиланням: http://contest.dffd.gov.ua
Умови конкурсу
1. Загальні положення
1.1.До участі в конкурсі допускаються доктори наук віком до 45 років (не
включно) на момент подання запиту. Датою подання запиту вважається дата
реєстрації запиту на ресурсіhttp://contest.dffd.gov.ua
1.2. Грошовий розмір гранту складає – 150 тис. грн.
1.3. 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).
1.4. Подані на конкурс роботи розглядаються ДФФД у встановленому порядку.
1.5. Гранти призначає Президент України відповідним розпорядженням за
поданням Кабінету Міністрів України.
1.6. Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування на основі
договору між (Державним агентством з питань науки, інновацій та
інформатизації України) та одержувачем гранту і 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;



наукова новизна та практична значимість очікуваних результатів;



наукова кваліфікація вченого;



забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.

2.3. Термін виконання проекту не повинен перевищувати одного року.
3. Порядок та строки подання матеріалів
3.1. Для участі в конкурсі приймаються запити докторів наук України, які
проживають і працюють в Україні. Вчений може бути керівником лише одного
наукового проекту. Він повинен мати не менше 3 статей в наукових журналах
або монографію за тематикою проекту, що опубліковані за останні 3 роки.
3.2. Запит, роздрукований з файлу, сформованого програмою його підготовки
(електронна
посиланням:

форма

запиту

у

відкритому

http://contest.dffd.gov.ua/node/add/req-66(версія

доступі
для

за
друку

з’являється за результатом заповнення форми запиту) подається в паперовому
вигляді

в

електронному

двох

окремо

скріплених

примірниках.

Відповідність

варіанту є обов’язковою. Допустиме форматування тексту.

Звертаємо увагу, щодля заповнення заявки на конкурс як керівнику проекту, так
і всім виконавцям необхідно пройти процедуру реєстрації саме на ресурсі за
наведеним посиланням в розділі «Створити нового користувача». Вчені, які вже
приймали участь у конкурсах ДФФД у 2015 році не потребують додаткової
реєстрації.
До матеріалів запиту додаються:


гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка)
зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень (зразок
додається в розділі «Документи» на сайті http://contest.dffd.gov.ua);



копії опублікованих ученим наукових праць та монографій (в 1 прим.) за
тематикою проекту (до п'яти найменувань). Завіряти копії не потрібно. Для
копії монографій та інших, великих за обсягом робіт достатньо зробити
копію титульної сторінки, змісту, анотації та розділу, який на думку автора

відповідає тематиці проекту наукового дослідження, який подається на
конкурс;


копія паспорта керівника проекту;



копія його диплома про присудження наукового ступеня доктора наук.

Всі копії, окрім копій опублікованих праць, мають бути завірені. Достатньо
кадрової печатки «З оригіналом згідно».
3.3. Всі зазначені матеріали (в окремій паперовій папці із зав’язками, з
позначкою “Гранти Президента України докторам наук”) направляються до
ДФФД за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 404-б.
Контактна

інформація:

куратор

конкурсу

-

Доценко

Ярослава

Юріївна;dotsenko@dffd.gov.ua, телефон для довідок: (044) 246-39-29.
3.4. Запити подаються до 20 вересня 2015 року включно. При поштовому
відправленні (або кур’єрською поштою) дата визначається за штемпелем.
Реєстрація запитів здійснюватиметься з 9-00 до 17-00 за вказаною адресою
ДФФД.
3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам до розгляду не
приймаються. Претензії за підсумками конкурсу до розгляду не приймаються.
Подані на конкурс матеріали не повертаються.
____________________________________________________________________
ВИСТАВКИ
____________________________________________________________________

20-22 жовтня 2015 р. відбудеться Сьомий Міжнародний форум «Інноватика
в сучасній освіті»
Організатори: Компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі
Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук
України (лист МОН України 1/9-516 від 07.10.2014).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України виставці «Інноватика в сучасній
освіті» з 2014 року офіційно надано статус міжнародної та включено до переліку
виставок, що проводяться в Україні.
І.

УВАГА!

ВПЕРШЕ!

Для

вищих

навчальних

закладів

відбудеться

Національний конкурс «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» у
номінації «Електронний освітній ресурс». Учасник подає науково-практичні
розробки з упровадження електронного освітнього ресурсу у навчальну, наукову,
інформаційну,

управлінську та інші

сфери

діяльності.

ПЕРЕМОЖЦІ

удостоюються Почесної нагороди Лауреат конкурсу «Видатні науковопрактичні досягнення в освіті».
ІІ. Конкурси з тематичних номінацій.
1. Інновації у створенні системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
2. Інновації у розвитку науково-дослідної співпраці з міжнародними науковими
спільнотами, установами та закордонними закладами освіти.
3. Вектори інноваційного розвитку системи професійно-технічної освіти.
4. Інновації у діяльності закладів освіти з підтримки молодих науковців,
талановитих студентів, учнів.
5. Науково-методичний та організаційний супровід упровадження інноваційних
підходів в систему екологічної освіти.
6. Психологічна допомога постраждалим в АТО та їх сім’ям.
7. Інновації у підвищенні професійної компетентності педагога.
8. Інновації у створенні та функціонуванні інформаційно-освітнього середовища
навчального закладу.
9. Самоврядування – основа демократичного виховання громадянина України.
10. Розробка та упровадження в освітню практику інноваційних технологій,
технічних засобів навчання, проектів, програм і рішень.
ПЕРЕМОЖЦІ удостоюються Почесного звання «Лауреат конкурсу»
відповідних ступенів та нагороди.
Реєстрація на конкурси розпочалася 01 липня та триватиме до 25
вересня 2015 р.

