
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 4 ВІД 28.10.09 
ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

№ 
з/п 

Назва проекту,  
назва організації 

Кінцеві 
строки 
подачі 

документів 

Опис 

КОНКУРСИ 

1 

Фонд братів Кличків та Фонд Конрада Аденауера в 
рамках спільного проекту «Оздорови суспільство» 
оголошують конкурс есе на однойменну тему 

30.11.09 Мета конкурсу – заохотити українську молодь замислитися над тим, що саме 
вона може зробити для створення здорового суспільства та визначити коло 
молодих лідерів, які бажають зробити свій внесок у розбудову здорового 
суспільства в Україні. 
10 найкращих проектів отримують фінансування від Фонду братів Кличків та 
Фонду Конрада Аденауера у розмірі 3 000 грн. Автори найуспішнішої моделі 
здорового суспільства у своїй громаді матимуть змогу відвідати Німеччину та 
поділитися своїм досвідом із закордонними колегами 

2 

Міжнародний відеоконкурс "The Democracy Video 
Challenge" 

31.01.10 Відеоконкурс спрямований на підтримку співпраці і діалогу між молоддю 
різних країн. До участі в конкурсі запрошуються молоді люди з різних країн 
світу. Конкурсне завдання - створення короткого відеоролика "Демократія - 
це..."  
6 переможців, здійснять поїздку до Сполучених Штатів для отримання призів 
восени 2010 року 

ВИСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ 

1 

Інтерактивна математична виставка IMAGINARY 
(Київський музей російського мистецтва) 

04.11.05-
15.11.09 

Механіко-математичний факультет Національного університету ім. Тараса 
Шевченка і науково-дослідний інститут математики міста Обервольфах у 
рамках циклу заходів колишніх стипендіатів фонду ім. Гумбольдта Humboldt-
Kolleg проводять математичну виставку IMAGINARY 

2 

Круглий стіл “Стратегія інноваційного розвитку 
вищої освіти України після 2010 року крізь призму 
Болонського процесу: студентський погляд” 
(м. Київ, Український Дім) 

12.11.09, 
письмові 
тези - до 
02.11.09 

Участь у круглому столі візьмуть представники Міністерства освіти і науки 
України, Академії педагогічних наук України, студенти вищих навчальних 
закладів України 

ГРАНТИ, ПРЕМІЇ 

1 

Мережа Ukrainian Scientists Worldwide спільно з 
ЛММГО «Пантеон Наук» та Львівський державний 
центр науково-технічної і економічної інформації 
оголошують конкурс "Грані Науки" 

30.11.09 Конкурс на кращі статті на тему «Українська наука: проблеми сьогодення та 
перспективи розвитку». Висловлювання щодо власного погляду на сьогоденні 
проблеми і можливі шляхи їх вирішення, оцінка стану української науки. 
Переможці нагороджуються дипломами та грошовими преміями: 1 місце - 1500 
грн. 2 місце - 1000 грн. 3 місце - 700 грн. Спеціальний приз: CardReader + 
USBHUB 3port 



2 

Європейський банк реконструкції та розвитку, 
міжнародна ділова газета The Financial Times і 
UniCredit Group оголошують конкурс есе 
"Народжений у 89-му" 

31.12.09 Мета - з'ясувати, як молоде покоління з регіону ЄБРР переживало зміни 
протягом останніх 20 років. Переможець отримає приз - стажування в газеті 
The Financial Times, а також грошову винагороду від UniCredit Group 

3 
Комітет з міжнародних досліджень та обміну 
(IREX) 

02.02.10 Грантова програма на короткотермінові поїздки для підтримки міжнародних 
наукових досліджень магістрів, докторів та кандидатів наук зі Східної Європи 
та Євразії 

4 15.12.09  SSH – Coordinationandsupportactions,  
Budget: € 3 600 000 

5 SSH - Collaborativeprojects (largescaleintegratingresearchprojects),  
Budget: € 40 000 000 

6 SSH - Collaborative projects (small or medium-scale focused research projects),  
Budget: € 18 900 000 

7 

Дослідницькі проекти гуманітарного спрямування в 
межах Сьомої рамкової програми Європейської 
комісії з підтримки дослідницької діяльності (так 
звана Програма з соціально-економічних та 
гуманітарних наук - Socio-economic Sciences and 
Humanities Programme, SSH) 

02.02.10 

SSH - Collaborative projects (small or medium-scale focused research projects) for 
specific cooperation actions dedicated to international cooperation,  
Budget: € 8 100 000 

8 
Початкова професійна підготовка дослідників 
(Marie Curie Initial Training Networks, The European 
Commission's) 

22.12.09 Мета: вдосконалення навичок, допомога у розвитку кар’єри. 
Budget: € 243.79 million 

9 
Стипендії для досвідчених дослідників із третіх 
країн (Marie Curie International Incoming Fellowships 
(IIF), The European Commission's) 

17.03.10 Мета: заохочення дослідників брати участь у європейських проектах; 
покращення наукової співпраці. 
Budget: € 28 million 

СТИПЕНДІЇ, СТАЖУВАННЯ 

1 

Британська Рада в Україні оголошує прийом заявок 
на участь у стипендіальній програмі імені Джона 
Сміта для громадсько-політичних діячів, 
правознавців, працівників мас-медіа та науковців 

09.11.09 Метою програми є навчання та стажування у провідних правових інституціях 
Великобританії, обмін досвідом та інформацією з колегами з інших країн-
учасників стипендіальної програми та подальше застосування набутого досвіду 
у себе на Батьківщині 

2 Аспірантська стипендія у Саскачеванському 
університеті (2010-2011 academic year, CANADA) 

30.11.09 Стипендії надаються магістрам гуманітарних наук чи докторам, які проводять 
дослідження з історії, релігії чи антропології 

3 
Короткотермінові дослідницькі стипендії з 
культурної та інтелектуальної історії при Інституті 
Варбурґа, Великобританія 

04.12.09 Інститут Варбурґа (The Warburg Institute, Лондон, Великобританія) пропонує 
короткотермінові стипендії (на два, три та чотири місяці) для молодих 
науковців, котрі досліджують впливи і трансформації античної класичної 
культури в культурі Європи того чи іншого періоду в контексті будь-якої 
гуманітарної дисципліни на 2010 – 2011 навчальний рік 

4 Стипендійна програма Джона Найта 15.12.09 

Стипендійна програма Джона Найта дає змогу американським та іноземним 
журналістам протягом академічного року пройти стажування у 
Стенфордському університеті, попрацювати з його викладачами та 
регіональними ресурсами, а також розширити свої знання та розуміння 
економічних, історичних, філософських і соціальних питань, які чинять вплив 



на розвиток країни і світу 

5 Програма законодавчого обміну Legislative Fellow 
Program 

24.12.09 Програма має на меті ознайомлення молодих українських професіоналів віком 
від 25 до 35 років із законодавчою системою США, основами федералізму, 
організацією державного устрою США, системою стримувань і противаг, 
роллю громадянського суспільства у розбудові держави (4 тижні) 

6 Стипендії фундації Thomson Reuters для 
журналістів 

29.01.10 Стипендіальна програма фундації Thomson Reuters надає можливість 
досвідченим журналістам провести дослідження в Ройтерському інституті 
вивчення журналістики 

7 Аспірантська школа з літературознавчих студій ім. 
Фрідріха Шлеґеля  

31.01.10 Надається підтримка найкращим у теоретичному та концептуальному плані 
дисертаційним проектам, що досліджують тексти європейського, 
американського, арабського або азійського культурного кола і застосовують 
методи компаративістики 

8 

Opportunity Program - це програма сприяння 
українцям, які бажали б навчатися у коледжах та 
університетах США, але не мають можливості 
покрити фінансові витрати, пов'язані з процесом 
вступу 

щороку Мета програми - продемонструвати цінність інтернаціоналізації студентської 
громади у США. Засобом досягнення цієї мети є підвищення рівня доступу до 
американських ВНЗ через надання фінансової підтримки талановитим 
українцям, які мають широкі інтереси та лідерські здібності, академічний та 
професійний потенціал та бажали б навчатися у США за будь-якими 
спеціальностями з отриманням ступеню бакалавра, магістра або PhD. 

 


