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КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ  
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З 
 23 січня по 24 квітня 2017 року спі-

льно з Міністерством науки та ви-

щої освіти Республіки Польща ого-

лошується конкурс спільних украї-

нсько-польських науково-дослідних проектів 

для реалізації у 2017 - 2018 рр.   

Конкурс є відкритим для будь-яких лабора-

торій чи науково-дослідних груп вищих на-

вчальних закладів, науково-дослідних уста-

нов та підприємств обох країн.  

До участі у конкурсі приймаються проекти 

відповідно до пріоритетних напрямів розвит-

ку науки і техніки:  

1) Комп’ютерні та новітні виробничі техноло-

гії (лазерні, високоточні, мехатронні, роботи-

зовані, плазмові, оптоелектронні, сенсорні то-

що);  

2) Енергетичний менеджмент та енергоефек-

тивність;  

3) Екологія та управління навколишнім сере-

довищем;  

4) Науки про життя, нові технології, здоров’я 

та запобігання найрозповсюдженішим хво-

робам, біотехнології, біоінжиніринг та генети-

ка;  

5) Нові речовини та матеріали;  

6) Соціальні та гуманітарні науки;  

7) Оборонні технології.  

Основними критеріями оцінки проектних 

пропозицій є наукова відповідність, цінність 

проекту, взаємодоповню-

ваність дослідницьких 

груп, перспективність 

співпраці. Участь у проек-

тах молодих вчених і ви-

кладачів вітатиметься. 

Переглянути детальнішу 

інформацію про конкурс. 

Завантажити форму зая-

вки. 

 

Джерело 

Дедлайн: 24/04/2017 

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/


 

 

 

КОНКУРС ГРАНТІВ В РАМКАХ ЧОРНОМОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ ЄВРОСОЮЗУ, ТУРЕЧЧИНА  
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Т 
урецька консалтингова компанія «Sun Consultancy» (м. Анкара), що надає консу-

льтаційні послуги установам і організаціям у регіоні Чорного моря та шукає 

партнерів - установи, з якими можна було б співпрацювати за Чорноморською 

програмою транскордонного співробітництва ЄС, до 31 травня 2017 року прий-

має заявки до участі в конкурсі на виділення грантів Євросоюзу в рамках Європейського 

інструменту сусідства.  

     У кожному проекті мають бути принаймні три співвиконавця: один партнер з Туреч-

чини, принаймні один партнер з Греції, Румунії чи Болгарії та принаймні один партнер з 

України, Молдови, Грузії чи Вірменії. З тематичними напрямами проектів і порядком по-

дання заявок можна ознайомитись за посиланням.  

      Контактні дані турецької компанії:  

Hatice Nur Kuzu, Project consultant, Sun Consultancy Cinnah Cad. No: 29/B, Daire No:18, 

Сankaya-Ankara/TURKEY, Tel.: (+ 90) 312 426 45 02, (+ 90) 312 425 45 04;  

E-mail: hatice.kuzu@sundanismanlik.net; Site: www.sundanismanlik.net. 

 

Джерело 

Дедлайн: 31/05/17 

http://www.nas.gov.ua/text/EuropeanIntegration/Annex.pdf
mailto:hatice.kuzu@sundanismanlik.net
http://www.sundanismanlik.net
http://www.nas.gov.ua/UA/InternationalCo/EuropeanIntegration/Pages/contents.aspx?ffn1=ID&fft1=Eq&ffv1=68


 

 

 

КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ          

З 
 1 березня до 3 травня 2017 року Міністерство освіти і науки України, Міністер-

ство освіти і науки Литовської Республіки та Науково-дослідна рада Литви 

оголошують конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних прое-

ктів на період 2018-2019 років. 

Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп вищих на-

вчальних закладів, науково-дослідних установ і підприємств обох країн. 

До участі у конкурсі приймаються проекти за такими пріоритетними напрямами: 

Інформаційні та нові виробничі технології (лазерні, прецизійні, механотронні, робототе-

хнічні, плазмові, оптоелектронні, сенсорні, тощо); 

Енергетика та енергоефективність; 

Екологія та раціональне природокористування; 

Науки про життя, нові технології лікування та профілактики найпоширеніших хво-

роб, дослідження у сфері біотехнології, біоінженерії та генетики; 

Нові речовини та матеріали; 

Соціальні та гуманітарні науки; 

Технології оборонного спрямування. 

Докладніша інформація про конкурс розміщена за посиланням. 

Завантажити форму заявки можна на сайті. 
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Джерело 

Дедлайн:  

03/05/17 

http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202017/02/27/informacziya-pro-konkurs-2018-20.doc
http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202017/02/27/2-application-form-en-ukr-litva-call.doc
http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2017/02/27/uprodovzh-bereznya-ta-kvitnya-trivatime-konkurs-ukrayinsko-litovskix-proektiv/


 

 

Ц я програма, яка також відома як 

«програма Кусаноне», сприяє проектам, 

що пропонуються різними організація-

ми, як неурядовими організаціями, так і міс-

цевими державними організаціями.  

Мета 

За програмою Кусаноне безвідплатна фінан-

сова допомога надається неурядовим органі-

заціям, лікарням, початковим школам, науко-

во-дослідним інститутам та іншим неприбут-

ковим організаціям з метою надання допо-

моги задля здійснення проектів розвитку 

цих організацій.  

Потенційні грантоодержувачі 

Будь яка некомерційна організація може ста-

ти одержувачем програми Кусаноне. Прикла-

ди потенційних реціпіентів допомоги: місцеві 

та міжнародні неурядові організаці 

(незалежно від громадянства), лікарні, почат-

кові школи, науково-дослідні інститути та ін-

ші неприбуткові організації. 

Сфера проектів 

Всі проекти розвитку малого маштабу мають 

право на фінансування за програмою Кусано-

не. Однак особлива увага буде приділятися 

проектам у галузі медичної допомоги, осві-

ти, спорту, надання допомоги прошарку насе-

лення, що терпить нужду, суспільного добро-

буту, навколишнього середовища. 

Грошові кошти 

Кошти програми Кусаноне надаються після 

дослідження та оцінки кожної заявки на що-

річній проектній основі. Відносно суми допо-

моги на кожний окремий проект необхідно 

консультуватись із економічним відділом 

Посольства Японії в Україні, зателефонував-

ши в Посольство (дні та години прийому: по-

неділок - п'ятниця з 9:00 до 12:30, тел.: (38-044)

490-70-76, факс: (38-044) 490-55-02), або надіслав-

ши e-mail: kusanone@kv.mofa.go.jp.   

Потенційний заявник має взяти до відома те, 

що наступні статті бюджету не можуть фі-

нансуватись: заробітна платня, дорожні та по-

всякденні витрати, інші адміністративні та по-

точні витрати організації-реципієнта допомо-

ги. Кошти гранту також не можуть бути ви-

користані для сплати ПДВ.    

Аплікаційну форму та додаткову інформацію 

про програму Кусаноне можна знайти на 

сайті Посольства Японії в Україні http://

www.ua.emb-japan.go.jp або зателефонувавши в 

Посольство (дні та години прийому: понеді-

лок - п'ятниця з 9:00 до 12:30, тел. (38-044) 490-

70-76, факс (38-044) 490-5502, e-mail: 

kusanone@kv.mofa.go.jp). 
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ҐРАНТОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ПРОЕКТІВ ЛЮДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ, ПРОГРАМА «КУСАНОНЕ», ЯПОНІЯ  

 

Джерело 

Детальніше  

 

mailto:kusanone@kv.mofa.go.jp
http://www.ua.emb-japan.go.jp
http://www.ua.emb-japan.go.jp
mailto:kusanone@kv.mofa.go.jp
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
http://www.ua.emb-japan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/humansec/info_u.pdf


 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДЕНЬ “EAP PLUS. HORIZON 2020 INFO DAY” В РАМКАХ  

ФОРУМУ РЕКТОРІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ  

6-7 квітня 2017 року буде проведено Форум 

ректорів вищих технічних навчальних закладів 

України та Польщі – широкомасштабний фо-

рум освітян і науковців України та Польщі, те-

матика якого охоплюватиме не лише коло 

проблем вищої школи, але й взагалі питання 

освіти, науки та інновацій в обох країнах та 

поглиблення співпраці задля підвищення їх-

ньої ефективності. 

Круглий стіл №6  

присвячено обговоренню питань учас-

ті українських і польских науковців у 

програмі Європейської Комісії 

“Горизонт 2020”. Програмою Форуму 

передбачено проведення інформацій-

ного дня “EaP PLUS. Horizon 2020 Info 

Day”. Цей інформаційний день прово-

диться в рамках проекту “EaP PLUS” 

за участі провідних експертів Євро-

пейського Союзу, Польщі та України. Учасни-

ки інформаційного дня будуть мати можли-

вість взяти участь у “мікро-зустрічах” для об-

говорення власних проектних ідей та пошуку 

партнерів. 

Реєстрація на інформаційний день відкрита за 

посиланням http://upc.kpi.ua/?page_id=2680. 
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Джерело 

 

 

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ОС ВІТИ І НАУКИ В ТУРЕЧЧИНІ  

М іжнародна конференція з досліджень в га-

лузі освіти і науки (ICRES), відбудеться 18-

21 травня 2017 року в м. Ефес-Кушадаси, Туреччи-

на. Конференці організована Міжнародним това-

риством з досліджень в галузі освіти і науки 

(ISRES). 

     Для всіх учасників конференції надається 

безкоштовне розміщення в двомісному номері 

на одну людину протягом трьох ночей з 18 по 21 

травня, 2017 року. Розміщення в 

готелі заплановано за схемою 

"все включено" на дні конферен-

ції. 

     Метою конференції є об'єд-

нання вчених, студентів та адмі-

ністративного персоналу з різ-

них країн, а також обговорення 

теоретичних та практичних пи-

тань у всіх галузях освіти і нау-

ки (фізика, хімія, географія, біоло-

гія, науки про життя, геологія, 

зоологія, ботаніка, екологія, архе-

ологія, астрофізика,  електронне навчання, мате-

матика, інформаційні та комунікаційні технології, 

мовні дослідження, економіка, мистецтво, спор-

тивні науки, прикладні науки, інженерія, робото-

техніка, інформатика, соціологія, психологія, ме-

дицина і т.д.).  

     Отже, ICRES є міждисциплінарною конферен-

цією, яка охоплює велику різноманітність тем у 

галузі освіти і науки.  

 

Джерело 

http://upc.kpi.ua/
http://upc.kpi.ua/
http://upc.kpi.ua/
http://upc.kpi.ua/?page_id=2774
http://upc.kpi.ua/?page_id=2680
http://ipd.kpi.ua/?p=1603
http://icres.net


 

 

 

ГРАНТИ ДЛЯ УЧАСТІ В ПАРТНЕРСЬКИХ ЗАХОДАХ          

О 
дна з цілей проекту ЕАР PLUS 

(проект фінансується ЄК в рам-

ках програми Горизонт 2020) є 

підтримка співробітництва нау-

ковців країн Східного Партнерства та країн 

Європейського Союзу, розширення науко-

вих мереж, а також збільшення кількості 

учасників, представників країн Східного 

партнерства в проектах Горизонт 2020. 

     Схема надання фінансової підтримки ро-

зроблена з метою участі науковців, дослід-

ників, представників малого та середнього 

бізнесу, що працюють в області наукових 

досліджень в партнерських заходах та за-

ходах з підготовки проектних пропозиції в 

рамках конкурсів програми Горизонт 2020. 

     Заявка має бути відправлена не менше 

ніж за місяць до обраної події. 

     Дата обраного заходу: не пізніше 29 ве-

ресня 2017 року. 

     Заохочується участь дослідників секто-

ру малого і середнього бізнесу, підпри-

ємств, що працюють в області наукових до-

сліджень, промисловості. 

     Заявники, які вже використовували гра-

нтову 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. 

     Інформація для заявників: 

Рекомендації для аплікантів: http://

rcisd.eu/wp-content/uploads/2017/01/  Guide-

lines_for_applicants.pdf; 

Application form for brokerage event; 

Application form for preparatory meeting; 

Guidelines for application; 

Follow up report for brokerage event; 

Follow up report for preparatory meeting; 

Letter of intent for preparatory meeting. 
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http://rcisd.eu/wp-content/uploads/2017/01/Guidelines_for_applicants.pdf
http://rcisd.eu/wp-content/uploads/2017/01/Guidelines_for_applicants.pdf
http://rcisd.eu/wp-content/uploads/2017/01/Guidelines_for_applicants.pdf
http://rcisd.eu/wp-content/uploads/2017/01/Application_form_brokerage_event.doc
http://rcisd.eu/wp-content/uploads/2017/01/Application_form_preparatory_meeting.doc
http://rcisd.eu/wp-content/uploads/2017/01/Guidelines_for_applicants.pdf
http://rcisd.eu/wp-content/uploads/2017/01/Follow_up_report_I_template_brokerage_event.doc
http://rcisd.eu/wp-content/uploads/2017/01/Follow_up_report_I_template_preparatory_meeting.doc
http://rcisd.eu/wp-content/uploads/2017/01/Letter_of_intent_preparatory_meeting.doc
http://h2020.com.ua/uk/гранти-для-участі-в-партнерських-захо/
https://www.eap-plus.eu/object/call/50


 

 

 

         FULBRIG HT GRADUATE STUDENT PROGRAM, США           

Н авчання в аме-

риканських 

університетах від одно-

го до двох років на здо-

буття ступеня магістра. 

У конкурсі можуть бра-

ти участь студенти ста-

рших курсів, випускни-

ки ВНЗ. 

Галузі спеціалізації: гу-

манітарні, соціальні, точні, технічні та природ-

ничі дисципліни. 

Вимоги до кандидатів: 

мати українське громадянство та прожива-

ти в Україні; 

володіти англійською мовою на рівні доста-

тньому для професійного спілкування в ан-

гломовному академічному середовищі; 

мати щонайменше диплом бакалавра на 

час призначення стипендії (у серпні 2018 р.); 

повернутись в Україну на 2 роки після заве-

ршення терміну гранту відповідно до вимог 

візи J-1, яку отримують учасники програм 

обмінів. 

Умови гранту: 

оплата навчання в університеті; 

щомісячна стипендія; 

медичне страхування; 

квиток в обидва боки. 

Документи на конкурс: 

Претендентам необхідно подати до Офісу 

Програми імені Фулбрайта комплект докумен-

тів, до якого входять: 

[анкета]; 

обов'язкові додаткові форми; 

три рекомендаційні листи; 

копії всіх документів про вищу освіту, які 

свідчать про отриману кваліфікацію, ступінь 

чи звання (дипломи з додатками, сертифі-

кати тощо)/ або копія залікової книжки 

для студентів 3-6-х курсів, які ще не отри-

мали диплом на момент конкурс; 

портфоліо (для кандидатів з творчих напря-

мків). 

Відбір учасників на конкурсній основі відбува-

ється в Україні й передбачає наступні етапи: 

перевірку документів щодо повноти їх за-

повнення та відповідності заявників вимогам 

конкурсу (травень 2017); 

рецензування робіт американськими та 

українськими фахівцями та визначення осіб, 

які вийшли до півфіналу (червень-липень 2017); 

співбесіда англійською мовою з учасника-

ми півфіналу та відбір фіналістів американсь-

ко-українською комісією (середина вересня 

2017); 

затвердження рекомендованих кандидатів 

та визначення університетів для фіналістів 

програми (січень-квітень 2018); 

початок навчання/гранту – серпень-

вересень 2018 року. 
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http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/31/application.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/31/application.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/31/application.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html


 

 

 

         ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОГРАМА В ЯПОНІЇ            

І 
ноземні дослідники зі ступенем кан-

дидата наук запрошуються до учас-

ті в дослідницьких програмах в 

японських наукових установах три-

валістю від 3 до 6 місяців. 

Спеціальності: медицина, інженерія, при-

родничі науки. 

Рівень: проведення досліджень. 

Розмір гранту: покриття витрат на переліт, 

медичне страхування, ви-

трати на дослідження; ви-

плата стипендії. 

Необхідні документи: 

 аплікаційна форма; 

 дослідницька пропози-

ція; 

 повний список публіка-

цій; 

 копії найбільш важли-

вих публікацій; 

 резюме; 

 рекомендаційний лист; 

 копії дипломів; 

 лист-запрошення від приймаючої уста-

нови в Японії. 

Детальніше: http://www.mif-japan.org/

fellowship/announcement/?hl=en. 

Основний сайт: http://www.mif-japan.org/. 
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http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
http://www.mif-japan.org/
http://unistudy.org.ua/matsumae-grant/


 

 

 

  Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців, DAAD  

С 
типендії DAAD пропонують можливість 

іноземним науковцям провести дослі-

дження та підвищити кваліфікацію у 

Німеччині. Існують можливості підтримки для 

різних кваліфікаційних та кар´єрних етапів. 

Метою цієї програми є, зокрема, підтримка ко-

ротких наукових стажувань для обміну досві-

дом та встановлення зв´язків з колегами з фа-

ху. 

Хто може подавати заяву? 

Викладачі ВНЗ та визнані науковці, як правило, 

з науковим ступенем, які працюють у ВНЗ або 

науково-дослідному інституті в себе на батькі-

вщині. 

На що надається підтримка? 

Наукові перебування у державних або дер-

жавно визнаних ВНЗ або позауніверситетсь-

ких науково-дослідних установах у Німеч-

чині. Наукове стажування може проходити 

і у різних інституціях. 

Підтримка може надаватися лише один раз 

у три роки. 

Поїздки на конференції та конгреси підтри-

муватися не можуть. 

Тривалість фінансування 

Від 1 до 3 місяців; період надання підтримки 

встановлюється відбірковою комісією залежно 

від намірів та робочого плану. 

Стипендія не подовжується. 

Що включає в себе стипендія? 

Щомісячні виплати в розмірі 2 000 євро для 

асистентів, старших викладачів та доцентів, та 

2 150 євро для професорів. 

Допомогу на проїзд, якщо ці витрати не бе-

ре на себе батьківщина пошукача або інша сто-

рона. 

Відбір 

Відбір стипендіатів проводить незалежна відбі-

ркова комісія. 

Основними критеріями відбору є: 

наукові здобутки та останні публікації, що 

слід зазначити у автобіографії та списку публі-

кацій 

переконливий та добре спланований науко-

вий проект 

Умови участі 

Які передумови слід виконати? 

Пошукачі мають працювати у ВНЗ або нау-

ково-дослідній установі в себе на батьківщині 

Науковий проект потрібно узгодити з німе-

цьким науковим партнером. Має гарантувати-

ся надання робочого місця. 
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