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1. ЩОРІЧНІ ПРЕМІЇ ПРЕЗИДЕНТА В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ 
Порядок висунення, оформлення та представлення робіт  

на здобуття премій 
 
Щорічні премії Президента України присуджуються за видатні 

досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які 
сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу і 
утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.   

Присуджується щорічно двадцять п’ять премій (з них десять 
премій  молодих учених Національної академії наук України) у розмірі 
10 тисяч гривень кожна. 

На здобуття премії можуть висуватися наукові праці, опубліковані у 
закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення. 

Висунення праць на здобуття премії провадиться  президіями 
Національної академії наук України, президіями галузевих академій наук 
України, колегіями міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади.  

У конкурсі праць на здобуття  премії можуть брати участь наукові 
працівники, докторанти, аспіранти, стажисти-дослідники та інженерно-
технічні працівники наукових установ, організацій, вищих навчальних 
закладів Ш-ІУ рівнів акредитації тощо як індивідуально, так і в складі 
колективу претендентів. 

Колектив претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, не 
може перевищувати чотирьох осіб. 

Відбір  кандидатів до складу колективу претендентів, праця якого 
висувається на здобуття  премії, провадиться за місцем їх роботи  шляхом 
таємного голосування на засіданні вченої (науково-технічної)   ради. 

Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 
35 років на час висунення праці. 

Термін подання – щороку до 1 лютого. 
До розгляду не приймаються праці, за які їх виконавців вже було 

удостоєно державних нагород, або премій державного значення.   
 

Перелік та зміст документів і матеріалів 
 До міністерства подаються: 

- документи – том 1; 
- робота – том 2; 
- додаткові матеріали до 2-го тому (якщо вони є); 
- додаткові примірники анотації роботи 
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1.  Загальні вимоги до оформлення документів та матеріалів робіт. 
1.1. Документи (том 1) і робота (том 2) подаються у 4-х примірниках. 
Окрім цього, один примірник 1-го та 2-го томів, а також додаткових 
матеріалів  зберігається в організації, яка  представила роботу на 
премію. 
1.2. Додаткові матеріали - схеми, картки, брошури, вкладені у папку, 
альбом фотографій подаються в 2 примірниках. 
1.3. Додаткові анотації роботи подаються у 9-ти примірниках у вигляді 
окремих брошур без твердого переплетення. 
1.4. Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 листів 
друкованого тексту. Формат листів – 297х210 мм. При більшому обсязі 
томів їх слід формувати по  частинах . 
 1.5. На обкладинці кожного тому та додаткових примірників анотації 
вказуються: 
- повна назва організації, яка висуває роботу на премію; 
- назва роботи; 
- прізвища, імена  та  по-батькові претендентів, їх наукові ступені та 
вчені звання, посади, місця роботи. 
1.6. На початку кожного тому повинен бути опис документів із 
зазначенням сторінок у наростаючій послідовності. 
1.7. У всіх документах назва роботи повинна бути однаковою. 
1.8. У  документах, які подаються, не допускається скорочення назв 
підприємств, установ, організацій та нерозшифрованих назв окремих 
виробів. Скорочення можуть бути лише при повторенні раніше 
розшифрованих назв. 
1.9. Роботи, оформлені з порушенням вимог до розгляду не 
приймаються. 
 

2.  Документи - том 1. 
 2.1. Лист – подання. У якому вказується точна назва організації, яка 
висуває роботу, назва роботи, час її початку та закінчення, наукова 
значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх 
порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, 
досягнутий економічний ефект, прізвище, ім’я, по-батькові, посада та 
місце роботи кожного претендента. 
2.2. Додаток до листа-подання, в якому вказуються: 
- повна  назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна 

повертатись робота після її розгляду в міністерстві та Комітеті з 
Державних премій України в галузі науки і техніки; 

- прізвище, ім’я, по-батькові, посада, поштовий індекс, адреса та 
службовий телефон особи, призначеної відповідальною за 
ознайомлення  з матеріалами роботи та документами за вимогою 
представників зацікавлених установ і підприємств, окремих 
громадян. 
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2.3 Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, 
прізвищ  претендентів, їх посад та місць роботи, назва організації, 
яка представляє роботу. Дозвіл підписується керівником організації, 
яка висунула роботу на премію. Дозвіл подається в 2-х примірниках  
і вкладається (не підшивається) до першого екземпляра документів. 

2.4 Анотація роботи (обсяг до 10 сторінок), підписана претендентами на 
здобуття премії. 
В анотації роботи, зокрема, вказуються основні її науково-технічні 
результати (обов’язково у порівнянні з кращими вітчизняними та 
зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена 
робота, досягнутий економічний ефект. 
Анотація циклу наукових праць повинна обґрунтовувати об’єднання 
їх в єдиний цикл. 

      2.5 Протокол (протоколи) засідання вченої ради  установи про 
висунення роботи на     премію, де вказується її назва, прізвища всіх 
претендентів та хід обговорення. У протоколі повинно бути також 
відмічено, коли, ким і у якому складі затверджено вчену раду організації і 
скільки її членів брали участь у засіданні. Протокол з підписами 
завіряється печаткою. 

 2.7  Документи попереднього громадського обговорення (копії 
протоколів, рішень, рекомендацій). 
  2.8  Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента 
окремо (на 1-2 сторінках), де вказується його посада під час 
виконання роботи та конкретний творчий внесок. 
2.9 Відомості  на претендента: 
-прізвище, ім’я та по-батькові (українською та російською мовами у 
відповідності із записом у паспорті); 

     - рік народження ; 
           -  освіта; 
          - спеціальність; 
          - почесне звання (якщо кандидат є лауреатом Державної премії 
України або іншої країни, обов’язково вказати, якої премії, якого року та за 
яку роботу); 
          - наукова ступінь та вчене звання; 
          - місце роботи; 
          - посада; 

- службова адреса та телефон; 
- домашня адреса та телефон. 
Відомості заповнюються на бланку тієї організації, де працює 
претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, 
скріплюються гербовою печаткою, вказується дата заповнення. 
       Примітка: якщо після представлення роботи змінились відомості  на 
претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити 
міністерство та Комітет з Державних премій України в галузі науки і 
техніки. 
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   2.10  Зазначені у пунктах документи, повинні бути підшиті у 
швидкозшивачі у вказаній послідовності. 
 

3.  Робота –Том 2. 
3.1  Робота може бути подана у вигляді: 

  - наукової праці (циклу наукових праць – монографій, книг, статей) з 
доданням реферату та переліку публікацій, які входять до даної праці, із 
зазначенням коли і де вони були опубліковані; 
  - опису - роботи в галузі техніки. У тексті опису викладається її короткий 
зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних 
результатів у порівняні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, 
стан впровадження у виробництво, досягнутий економічний ефект та інші 
техніко-економічні показники. У кінці тексту приводиться список 
основних публікацій і винаходів по даній роботі, якщо вони  є у 
претендентів. Ілюстрації можуть розмішатися за текстом або 
представляються в альбомі. 
  3.2 Довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження 
роботи у виробництво. Довідка підписується керівником організації, що 
висуває роботу на здобуття премії, або підприємства, на якому здійснено  
це впровадження. До довідки додаються розрахунки економічної 
ефективності. 

3.3  До 2-го тому також додаються: 
-   копії авторських свідоцтв, патентів та описів до них (тільки тих, які 
відносяться до роботи, що висувається на премію); 

     - копії постанов і наказів про впровадження роботи у виробництво; 
     - копії актів випробування та впровадження (для нових конструкцій 
машин, споруд, технологічних процесів); 
    - копії документів про практичну реалізацію винаходів, які відкривають 
нові напрямки в техніці та технології; 
    - відгуки підприємств, установ, організацій, преси, учених та 
спеціалістів про роботу. 

Примітка: відгуки, патенти, висновки про роботу на іноземних мовах 
подаються разом з перекладом їх на українську мову. 

Копії завіряються підписом відповідальної за це особи і печаткою. 
Матеріали та документи другого тому, крім монографій і підручників, 

повинні бути переплетені. 
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2. ГРАНТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

 
Умови конкурсу  наукових проектів для отримання грантів 

1. Загальні положення 
1.1. До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на момент 

подання запиту): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, 
кандидати наук – до 30 років. 

Грошовий розмір гранту складає: для докторів наук – 30 тис. грн.; для 
докторантів – 25 тис. грн.; для кандидатів наук – 20 тис. грн. 

1.2. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових 
досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (в тому 
числі тих, на проведення яких гранти вже надавались). 

1.3. Розгляд запитів молодих учених на участь у конкурсі здійснюється 
Фондом у встановленому порядку. За поданням Фонду МОН України 
надсилає пропозиції щодо надання грантів на розгляд до Кабінету 
Міністрів України. 

1.5. Призначення грантів молодим ученим здійснює Президент України 
за поданням Кабінету Міністрів України відповідним розпорядженням.  

1.6. Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування 
коштами Фонду на основі договору між МОН України та одержувачем 
гранту і підприємством (установою, організацією), яке зобов’язується 
забезпечити проведення наукових досліджень. 

  
2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс 

2.1. На конкурс подаються наукові проекти, здатні внести  істотний   
вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються 
новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають значну  
наукову  й  практичну значимість. 

2.2. При  розгляді  проектів оцінюються: 
•  актуальність тематики; 
• оригінальність наукової ідеї; 
•  наукова й практична значимість очікуваних результатів; 
• наукова  кваліфікація молодого 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 молодих учених 
України, які постійно проживають і працюють в Україні. Молодий учений 
може бути керівником лише одного наукового проекту. Він повинен мати 
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не менш 3 статей в авторитетних наукових журналах або монографію за 
тематикою проекту, що опубліковані за останні три роки. 

3.2. Запит, роздрукований з файлу, сформованого програмою його 
підготовки (пункт меню "Операції – Передати у Word для друку"), 
подається в паперовому вигляді в трьох окремо скріплених примірниках. 
Одночасно подається дискета (3,5 дюйми), що містить електронний варіант 
запиту з розширенням .z11 (файл знаходиться на сайті ДФФД), 
відповідність якого паперовому варіанту є обов’язковою.  

До матеріалів запиту додаються також гарантійний лист підприємства 
(установи, організації), яке зобов’язується забезпечити проведення 
наукових досліджень, два примірники копій опублікованих молодим 
ученим наукових праць (крім монографій, які подаються особисто) за 
тематикою проекту (до п'яти найменувань) та завірені копії першої 
сторінки паспорта молодого ученого і сторінки, де позначена його 
прописка (реєстрація).  

Фонд утримується від рекомендацій щодо зміни змісту матеріалів, 
поданих на конкурс. 

3.3. Всі зазначені матеріали (в окремій папці з позначкою “Гранти 
Президента України молодим ученим”) направляються до Фонду за 
адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 403, телефони 
для довідок: (044) 246-39-27, (044) 246-39-29. 

3.4. Запити подаються щороку до 30 березня включно. При поштовому 
відправленні дата визначається за штемпелем. Реєстрація запитів 
здійснюватиметься з 10-00 до 17-00 за вказаною адресою Фонду. 

3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, до 
розгляду не приймаються. 

Інформація про надходження запитів до Фонду та щодо їх реєстрації 
надається авторам. 

Подані на конкурс матеріали не повертаються. 
3.6. Апеляції на рішення експертів і робочих органів Фонду не 

приймаються і не розглядаються. Інформація про хід розгляду заявок, 
включаючи їх експертизу, є конфіденційною. 
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3. ПРЕМІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ЗА ОСОБЛИВІ ДОСЯГНЕННЯ МОЛОДІ У РОЗБУДОВІ УКРАЇНИ 
 
Присуджується молоді, особливі  досягнення якої сприяють розвитку 

суспільно-економічного життя   України,   її   розбудові   та   утвердженню  
міжнародного авторитету держави. Кількість – 60 щорічних премій у 6 
номінаціях: за виробничі досягнення; за наукові досягнення; за творчі 
досягнення; за спортивні досягнення; за особисту мужність; за внесок у 
розвиток молодіжного руху. Розмір премії – 120 неоподатковуваних  
мінімумів  доходів громадян. Граничний вік (на момент подання запиту) – 
35 років. Термін подання – до 1 березня. 

Для конкурсного відбору готують наступні документи: 
– клопотання про присудження Премії; 
– характеристику кандидата на здобуття Премії, в якій висвітлюються 

його досягнення відповідно до номінації, за якою висувається кандидат, за 
підписом керівника, скріпленим печаткою (оригінали);  

– особовий лист з обліку кадрів кандидата на здобуття Премії за 
підписом начальника кадрової служби за місцем роботи або навчання, 
скріпленим печаткою (оригінали); 

– копія паспорта; 
– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 
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4. СТИПЕНДІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

 
Щомісячні стипендії призначаються з метою підтримки молодих 

вчених, які успішно проводять наукові  дослідження, здійснюють 
актуальні науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів у 
цій справі. Кількість – 320 щорічних стипендій. Розмір стипендії – 270 грн. 
На здобуття стипендій можуть висуватися наукові співробітники, 
викладачі ВНЗ, інженерно-технічні працівники і аспіранти, які мають 
опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити 
наукові дослідження. Граничний вік (на момент подання запиту) – 35 
років. Термін подання – до 10 березня.  

Висунення осіб на здобуття стипендій здійснюється за місцем їхньої 
основної роботи (навчання) вченими (науково-технічними) радами вищих 
навчальних закладів та наукових установ, підпорядкованих міністерству, 
за наявності письмових рекомендацій двох докторів наук. 

Вищий навчальний заклад Ш-IV рівнів акредитації ( наукова 
установа), який висунув кандидатуру на здобуття стипендії, надсилає до 
департаменту: 

*відомості про кандидата в стипендіати, де зазначається: прізвище, 
ім’я , по батькові, дата, місяць і рік народження (граничний вік для 
кандидата в стипендіати – 35 років), повна назва організації, де він працює 
(навчається), посада (для аспірантів – рік навчання), науковий ступінь та 
вчене звання, основний напрям наукових досліджень, загальна кількість 
друкованих праць з розподілом: монографії, статті у вітчизняних та 
закордонних журналах, тези доповідей, патенти; 

*мотивоване подання, в якому визначаються наукові досягнення 
претендента; 

*витяг з протоколу засідання вченої ради про висунення кандидата на 
здобуття стипендії з відображенням результатів таємного голосування; 

*список наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні 5 
років, підписаний автором та засвідчений керівником організації, а також 
копії найважливіших (не більше 3-х) праць за час наукової діяльності; 

*рекомендації двох докторів наук. 
Документи повинні бути підписані керівником і засвідчені печаткою. 

Подаються у двох примірниках. 
Кожний примірник брошурується в окремій папці. На лицьовому боці 

папки – напис: на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для 
молодих учених. 
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5. ЩОРІЧНІ ГРАНТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
ДЛЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ 

 
Гранти Президента України для обдарованої  молоді  (далі  -  гранти)  

-  це  фінансова підтримка державою обдарованої  молоді,  що  надається  з  
метою  реалізації соціально  значущих  творчих проектів у соціальній та 
гуманітарній сфері. Щорічно присуджується 60 грантів. Максимальний  
розмір  кожного  гранту не може перевищувати 75 тисяч  гривень.  Грант 
може одержати громадянин України віком до 35 років. 

Для одержання гранту претендент не пізніше 15 травня року, що  
передує  року  виплати гранта, подає до Міністерства України у справах  
сім'ї,  молоді та спорту (далі - Міністерство) заявку, до якої додаються такі 
документи:  

    - реєстраційна картка проекту; 
    - опис проекту; 
    - кошторис витрат; 
    - довідка-об'єктивка; 
    - два рекомендаційних листи. 
Форма зазначених документів затверджується Міністерством. 
До реєстраційної картки проекту, яка заповнюється безпосередньо  під 

час подання заявки до Міністерства, вносяться основні відомості про 
проект.  

Опис проекту містить інформацію про його актуальність,  мету, етапи  
реалізації,  необхідні  ресурси,  виконавців  і  партнерів, очікувані 
результати, прогноз щодо подальшої реалізації проекту. 

У кошторисі витрат  зазначаються  загальна  сума  та  перелік 
видатків, пов'язаних із реалізацією проекту.  

Довідка-об'єктивка містить  біографічні  відомості про автора проекту, 
інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.  

Рекомендаційні листи   містять   обгрунтування   необхідності 
реалізації  проекту,  а  також  визначення професійного потенціалу його 
автора тощо. Рекомендаційні листи надаються загальновизнаними 
фахівцями у  відповідній  галузі  і  оформляються  в установленому 
порядку. 

Міністерство  щороку до 1 жовтня подає Кабінету Міністрів України  
пропозиції  щодо претендентів на одержання гранту разом з висновками 
Експертної ради. Призначення  грантів  і встановлення їх розмірів 
здійснює Президент  України  за  поданням  Кабінету  Міністрів України, 
яке вноситься щороку до 1 листопада. Інформація  про  призначення  
грантів  обдарованій  молоді оприлюднюється через засоби масової 
інформації. 
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Проекти,  автори яких не одержали гранту, не повертаються їм і 
повторно  не  розглядаються.  Одна  і  та  ж  особа  не  може одержувати 
грант двічі.  

Особа,  якій  призначено  грант,   укладає   договір   з Міністерством  
та  структурним   підрозділом   у  справах  сім'ї,  молоді  та  спорту 
обласних  державних адміністрацій  за місцем реєстрації цієї  особи.  
Форма  договору  розробляється   та   встановлюється Міністерством.  

Надані   у   вигляді   гранту   кошти  перераховуються  в 
установленому Міністерством порядку через структурні підрозділи на 
спеціально відкриті  одержувачами  грантів  рахунки  у відділеннях 
відкритого  акціонерного  товариства   "Державний   ощадний   банк 
України". 

Одержувач   гранту  подає  до  відповідного  структурного підрозділу 
звіт  про  використання  виділених  коштів  у  порядку, встановленому  
Міністерством  та  зазначеному  в договорі.  У разі використання коштів  
не  за  призначенням  одержувач  гранту  несе відповідальність, 
передбачену договором. 

 
 
 

 
 

6. ДЕРЖАВНИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Конкурс проектів фундаментальних досліджень  

вищих навчальних закладів 
  

ДФФД підтримує на конкурсній основі фундаментальні наукові 
дослідження у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук у вищих 
навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації з наданням грантів з 
середнім річним обсягом 50,0 тис.грн.  

Проекти подаються на конкурс науковими колективами вищих 
навчальних закладів, у яких можуть брати участь науковці академічних і 
галузевих науково-дослідних інститутів. У складі наукових колективів 
обов'язкова участь студентів і молодих науковців ВНЗ. 

Електронну форму для підготовки запиту для участі у конкурсі 
проектів  можна скопіювати на сайті ДФФД: www.dffd.gov.ua, або на 
дискету у МОН України (01601, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16), 
ДФФД, кімната 404,  
телефон 246-39-29, 246-39-30. 

 
 

http://www.dffd.gov.ua/
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7. ЩОРІЧНИЙ МІСЬКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ  

"МОЛОДЬ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА – РІДНОМУ МІСТУ" 
Положення про проведення конкурсу  

1. Тематичні напрямки конкурсу 
1.1. До участі у конкурсі приймаються проекти, тематика яких 

спрямована на вирішення наступних проблем розвитку міста: 
I.         Розвиток ресурсного потенціалу. 
II. Автоматизація та інформатизація процесів управління та 

обслуговування. 
III. Удосконалення системи управління господарчим комплексом. 
IV. Удосконалення соціальної інфраструктури. 
V. Житлово-комунальна реформа. 
VI. Енергозберігаючі технології. 
VII. Транспортні мережі та оптимізація транспортних перевезень. 
VIII. Архітектура, будівництво та реконструкція будівель. 
IX. Розвиток підприємництва та малого бізнесу. 
X. Екологічна ситуація міста та охорона довкілля. 
XI. Підвищення рівня та якості життя населення. 
XII. Соціальний та правовий захист населення. 
XIII. Культурний потенціал та духовне відродження міста. 
 

2. Процедура відбору та експертизи проектів 
2.1. Відбір та експертиза проводиться в два етапи. 
2.1.1. Перший етап (відбір та первинна експертиза проектів) 

проводиться у квітні-травні кожного року у вищих навчальних закладах, 
наукових організаціях та установах м. Дніпропетровська. 

На конкурс подаються роботи студентів та молодих вчених, що є 
результатами їх самостійних досліджень за тематикою, визначеною 
конкурсом. У кожному вищому навчальному закладі, організації, установі 
створюється конкурсна комісія, яка визначає не більше п’яти переможців 
першого етапу конкурсу та до 1 травня надсилає їх роботи до оргкомітету.  

2.1.2. Другий етап (експертиза проектів) проводиться оргкомітетом з 
1   до 15 травня. Роботи, подані до участі у другому етапі конкурсу, 
повинні відповідати вимогам: 
- обґрунтування актуальності тематики, визначення мети та етапів 

реалізації, визначення необхідних ресурсів, виконавців та партнерів, 
обґрунтування очікуваних результатів та прогнозів щодо подальшого 
впровадження результатів; 
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- наявність повного комплекту документів, зазначених у п. 1.3. 
„Положення про проведення щорічного міського конкурсу проектів 
„Молодь Дніпропетровська рідному місту”. 

Розгляд  і експертиза проектів та висунення пропозицій щодо 
переможців здійснює експертна рада, яка утворюється при оргкомітеті. 
Члени експертної ради оцінюють проекти за 100-бальною шкалою оцінок 
із складанням протоколу, де відображаються бали за критеріями оцінки 
проекту, зауваження до проекту та пропозицій. 
 Оргкомітет до 15 травня подає міському голові пропозиції щодо 
визначення переможців конкурсу для затвердження та виділення сум на 
реалізацію проектів. 

 
3. Порядок подання проектів до участі у другому етапі конкурсу 
3.1. Пакети документів щодо участі у міському конкурсі проектів 

„Молодь Дніпропетровська – рідному місту” подаються до оргкомітету 
(пр. К.Маркса, 75, к. 320, т. 744-14-56, kdsm@miac.dp.ua ) до 1 травня 
щорічно. 

3.2. Пакети документів повинні містити у собі: 
- супроводжувальний лист – 1 екз; 
- реєстраційну картку проекту – 2 екз; 
- опис проекту, що містить план реалізації проекту – 2 екз; 
- довідку-об’єктивку – 2 екз; 
- рекомендаційний лист №1 (за підписом фахівця у відповідній галузі, 

що має наукову ступінь доктора наук); 
- рекомендаційний лист №2 (за підписом фахівця у відповідній галузі, 

що має наукову ступінь не нижче кандидата наук); 
- кошторис витрат на реалізацію проекту (скорочений) – 2 екз; 
- кошторис витрат на реалізацію проекту (розгорнутий) – 2 екз; 

Проекти, що не підкріплені повним пакетом супроводжуючих 
документів не розглядаються та не повертаються. 

3.3. Проекти, що не отримали право на фінансування з міського 
бюджету не повертаються та не рецензуються. 

 
4. Критерії оцінки проектів 
4.1. Експертна рада оцінює проекти за наступними критеріями: 

- актуальність та суспільна значимість проекту, що розв’язується – 10 
балів; 

- новизна методик та технологій, застосування яких передбачено 
проектом – 20 балів; 

- обґрунтованість кошторису видатків, їх відповідність плану реалізації 
проекту – 10 балів; 

- можливість впровадження проекту в життя у зазначений термін – 10 
балів; 

- практична цінність запропонованого проекту – 10 балів;  
- економічний ефект результатів реалізації проекту – 40 балів.  

mailto:kdsm@miac.dp.ua
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5. Фінансування проектів та порядок надання звітності 
5.1. Сума коштів, що автор проекту передбачає залучити з міського 
бюджету не повинна перевищувати 40 тисяч гривень.  
5.2. Норми на фінансування окремих статей проекту: 

 - оплата послуг інших організацій – не більше 20 % від загальної суми 
витрат на реалізацію проекту; 
 - придбання  обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю - не більше 
50 % від загальної суми витрат на реалізацію проекту; 
 - накладні витрати - не більше 10 % від загальної суми витрат на 
реалізацію проекту.  

5.2. Фінансування проектів здійснюється за рахунок  коштів міського 
бюджету через комітету у справах сім’ї та молоді міської ради. 

5.3. Автор (керівник) проекту  щоквартально до 10 числа місяця що 
їде за звітнім періодом надає звіт про виконання плану реалізації проекту 
та щомісячно до 10 числа місяця що їде за звітнім періодом звіт про 
використання коштів на реалізацію проекту. 

З будь яких питань звертатися до голови міської ради молодих 
вчених: Хоменка Олега Євгеновича тел. роб. 744-62-14. 
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8. ЩОРІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ  
"МОЛОДІ ВЧЕНІ – ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ" 

 
Вимоги до конкурсних робіт 

На Конкурс подаються проекти молодих вчених на вибрану ними тему  
з числа тих тем, які визначені організаторами Конкурсу або в результаті 
соціологічних досліджень. Пакет документів щодо участи у обласному 
конкурсі проектів “Молодий вчений - Дніпропетровщині” подаються до 
оргкомітету (вул. Комсомольська, 56, к.211, т.742-81-98). 

Пакет документів на Конкурс, оформляють у вигляді аплікаційних 
форм відповідно “Порядку подання заявок” в кількості трьох екземплярів 
кожний. До робочої документації (аплікаційні форми) відносяться:  

- реєстраційна картка; 
- опис проекту; 
- кошторис витрат; 
- довідка-об’єктивка; 
- рекомендаційні листи.  

Проекти, що не підкріплені повним пакетом аплікаційних форм, не 
розглядаються та не повертаються. Аплікаційні форми на участь у 
Конкурсі подаються в Організаційний комітет Конкурсу до 15 квітня. 
 

Критерії оцінки проектів 
5.1. Експертна рада оцінює проекти за наступними критеріями: 
-  актуальність і соціальне значення проекту - 10 балів; 
- новизна методик і технологій, використовування яких 

передбачається проектом - 20 балів; 
- обґрунтованість кошторису витрат, їх відповідність плану реалізації 

проекту - 10 балів; 
- можливість впровадження проекту в життя у встановлений термін -

10 балів; 
- практична цінність запропонованого проекту - 10 балів; 
- економічний ефект результатів реалізації проекту - 40 балів. 

 
Фінансування проектів і порядок подання звітності 

Фінансування проектів здійснюється за рахунок коштів обласного 
бюджету через управління освіти і науки облдержадміністрації. Сума 
коштів, яку автор проекту припускає одержати з обласного бюджету, не 
повинна перевищувати: 

- для проектів спрямованих на соціологічні і маркетингові 
дослідження – 10 тис. грн.; 

- для фундаментальних проектів – від 15 до 30 тис. грн.; 
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- для технологічних проектів – від 15 до 55 тис. грн.; 
- для економічних проектів – до 10 тис. грн. 
Норма на фінансування окремої статті проекту: 
- оплата послуг сторонніх організацій - не більше 20% від загальної 

суми витрат на реалізацію проекту; 
- придбання устаткування, предметів, матеріалів і інвентарю – не 

більше 50% від загальної суми витрат на реалізацію проекту; 
- накладні витрати – не більше 10% від загальної суми витрат на 

реалізацію проекту. 
Особа, якій призначено грант, укладає з Головним управлінням  освіти 

і науки облдержадміністрації угоду, що визначає порядок виплати гранту, 
складання звітності, здійснення контролю за виконанням угоди та 
відповідальність сторін. Форма угоди розробляється та встановлюється  
Головним управлінням  освіти і науки облдержадміністрації. 

Надані володарю гранту кошти перераховуються йому на спеціально 
відкритий рахунок Ощадного банку України. 

Володар гранту подає до управління  освіти і науки 
облдержадміністрації звіт про використання виділених коштів за 
встановленою управлінням формою і терміни, визначені угодою. У разі 
використання коштів не за призначенням володар гранту несе 
відповідальність, передбачену угодою. 

Оподаткування коштів, одержаних у вигляді гранту, здійснюється в 
порядку, визначеному законодавством. 
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9. ПРОГРАМИ АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА 

 
Веб-сайт програми Фулбрайт в Україні:      http://www.fulbright.org.ua 

 
Серед найцікавіших нових ініціатив та програм, які цієї зими стали 

доступні для українських науковців, – стипендія Конгресу, яку Програма 
ім.Фулбрайта надаватиме спільно з Американською асоціацією 
політологів. Вперше за понад п'ятдесят років існування програми Україну 
внесли до переліку з вісімнадцяти країн світу, які можуть номінувати 
кандидатів для розгляду на предмет участі у цій програмі. Вибрані 
кандидати проведуть у Сполучених Штатах 12 місяців, працюючи, 
насамперед, в апараті одного з членів Палати Представників або Сенаторів 
Конгреса США; вони матимуть можливість відвідати семінари та 
громадські програми; а також протягом двох-трьох місяців проводити у 
США наукові дослідження. Право на участь у конкурсі мають фахівці у 
галузі соціології, журналістики, громадської політики, політології та права.  

Також уперше цього року Програма ім.Фулбрайта заохочує до участі в 
ній студентів та молодих викладачів в царині не лише гуманітарних, а й 
технічних та природознавчих наук. Українські студенти та науковці, 
зайняті в цих галузях, матимуть можливість брати участь у конкурсі на 
отримання гранту для навчання та/або проведення досліджень у США в 
рамках наших традиційних програм, призначених для студентів (Graduate 
Students), молодих викладачів (Junior Faculty Development) та науковців 
(Senior Scholars). Крім того, студенти та молоді викладачі зможуть взяти 
участь у конкурсі на отримання стипендії на трирічне навчання в 
американському університеті для одержання ступеня Ph.D. За цією 
програмою на претендентів з усіх країн виділяється всього двадцять п'ять 
стипендій, отже конкурс буде чималий. Ми сподіваємося, що зможемо 
номінувати для участі у конкурсі кількох кандидатів з України.  

Науковці, зацікавлені у проведенні досліджень, пов'язаних з 
розвитком демократичних інститутів, малого та середнього бізнесу, а 
також впровадження соціальних та економічних змін у власних країнах на 
базі змін та процесів, що нині відбуваються у Польщі, можуть взяти участь 
у конкурсі на право навчатися у польських університетах протягом 2007-
2008 навчальних років через посередництво програми Lane Kirkland 
Scholarship, яка фінансується Польсько-Американським Фондом Свободи 
та Польско-Американською Фулбрайтівською комісією. В програмі 
можуть взяти участь викладачі, дослідники, державні службовці, політики, 
експерти та співробітники центральних та місцевих органів влади, 
підприємці, менеджери, керівники недержавних організацій, культурні та 
громадські діячі, журналісти. Кандидати повинні мати ступінь Магістра та 
принаймні дворічний досвід роботи за фахом. Українські науковці мають 
цілком гарні шанси на участь у програмі — приблизно 50% зарубіжних 

http://www.fulbright.org.ua/
http://www.fulbright.org.ua/
http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=393
http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=35&lang=1
http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=35&lang=1
http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=34&lang=1
http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=32&lang=1
http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=38&lang=1
http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=38&lang=1
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учасників програми упродовж останніх кількох років були з України. 
Запрошую всіх відвідувачів нашої веб-сторінки продивитися інформацію 
та матеріали, необхідні для участі у цій та всіх інших наших програмах. 
Останній термін подання документів для участі у спеціальних програмах 
настає у березні; для участі у програмах для студентів та молодих 
викладачів — 16 травня.  

Мирон Олег Стахів, Директор Програми ім.Фулбрайта в Україні 

Програма для молодих викладачів та дослідників 

Fulbright Junior Faculty Program – дослідницька програма для молодих 
викладачів та науковців, фахівців з бібліотечної справи, спеціалістів у 
галузі управління культури.  

Упродовж одного академічного року учасники Програми проводять 
індивідуальне дослідження; відвідують семінари та лекції в якості вільних 
слухачів; знайомляться з актуальними надбаннями американських 
університетів у плануванні навчальних програм, розробці курсів та їх 
викладанні; беруть участь у наукових конференціях та семінарах.  

Галузі спеціалізації 
Історія, охорона пам'яток історії, археологія, архітектура, філософія, 

психологія, соціологія, соціальна робота, антропологія, релігійні студії, 
екологія/охорона довкілля, американські студії (мовознавство, література, 
мистецтво, історія), ґендерні студії, лінгвістика, журналістика/засоби 
масової комунікації, мистецтвознавство; історія, критика або менеджмент 
у галузі культури та театру; театральне мистецтво, бібліотечна справа, 
музеєзнавство, література, фольклор, управління в галузі освіти, політичні 
науки, міжнародні відносини, правознавство, економіка (теоретичні 
напрямки).  

З 2007 року до пріоритетних галузей спеціалізації, окрім гуманітарних і 
соціальних наук, включено точні, технічні та природничі дисципліни.  

Вимоги до кандидатів 
Програма відкрита для молодих викладачів та дослідників – 

спеціалістів з вище зазначених дисциплін, які ще не мають наукового 
ступеня. Кандидати повинні відповідати наступним вимогам:  

• мати українське громадянство та проживати в Україні на час 
проведення конкурсу;  

• викладати у ВНЗ та мати щонайменше 2 роки досвіду викладання чи 
адміністративної роботи у системі вищої освіти (або 2 роки 
професійного досвіду у відповідній у галузі);  

• вільно володіти англійською мовою;  
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• дотримуватись правил, які регламентовано візою J-1; після 
завершення терміну ґранту учасник Програми має повернутись в 
Україну на 2 роки.  

Перевага надаватиметься кандидатам віком до 35 років.  

Умови ґранту 

Учасники Програми отримують:  

• квиток в обидва боки;  
• щомісячну стипендію;  
• додаткові гроші для придбання професійної літератури;  
• медичне страхування.  

Витрати, пов'язані зі складанням комп'ютерного іспиту TOEFL iBT, 
покриває Офіс Програми ім. Фулбрайта  

Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення 

Претендентам необхідно подати до Офісу Програми ім. Фулбрайта 
комплект документів, до якого входять:  

• заповнена анкета  
• три рекомендаційні листи  
• завірені копії диплому про вищу освіту та додатку до диплому  

Анкету заповнюють англійською мовою. Рекомендаційні листи з 
перекладом (якщо вони написані українською мовою) повинні бути 
надіслані тими, хто дає Вам рекомендацію, на адресу Офісу.  

Відбір учасників 

• рецензування робіт українськими та американськими фахівцями;  
• співбесіда англійською мовою;  
• визначення кандидатів на участь у Програмі;  
• складання іспиту TOEFL iBT (Internet-based Test of English as a 

Foreign Language) фіналістами Програми.  

Відбір учасників відбувається на відкритій конкурсній основі. 
Остаточне рішення щодо рекомендованих кандидатів приймає Комісія у 
США.  

http://www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.1488512ecfd5b8849a77b13bc3921509/?vgnextoid=eb872d3631df4010VgnVCM10000022f95190RCRD&vgnextchannel=9071197a484f4010VgnVCM10000022f95190RCRD
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СТИПЕНДІЇ ІМ. ФУЛБРАЙТА ДЛЯ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ  
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ 

За умовами конкурсу випускники українських вищих навчальних 
закладів можуть отримати стипендію для навчання на маґістерському рівні 
від одного до двох років або стажування в американському університеті 
впродовж одного року. 

У конкурсі можуть брати участь аспіранти, молоді спеціалісти, 
студенти 4-5-х курсів.  

Післядипломна освіта в США (graduate studies) є поєднанням навчання 
з індивідуальною дослідницькою працею. Система цього рівня освіти 
передбачає широкий спектр можливостей: здобуття магістерського 
ступеня (master's program); навчання за суміжною спеціальністю; 
річне/півторарічне навчання без отримання диплому з метою поглиблення 
знань з певної наукової дисципліни (non-degree program); проведення 
індивідуальних досліджень (research program); підготовка до 
кваліфікаційних іспитів і вступу до аспірантури (doctorate program).  

Галузі спеціалізації: 

• історія  
• охорона пам'яток 

історії  
• археологія  
• архітектура  
• філософія  
• психологія  
• соціологія  
• соціальна робота  
• охорона здоров'я  
• антропологія  
• релігійні студії  

• американські студії 
(мовознавство, 
література, 
мистецтво, історія)  

• ґендерні студії  
• лінгвістика  
• журналістика / 

засоби масової 
комунікації  

• література  
• бібліотечна справа  
• фольклор  
• музеєзнавство  
• театральне 

мистецтво  

• історія, критика або 
менеджмент у галузі 
культури та театру  

• мистецтвознавство  
• освіта/управління в 

галузі освіти  
• політичні науки  
• міжнародні відносини  
• правознавство  
• економіка (теоретичні 

напрямки)  

 З 2007 року до конкурсних напрямків, окрім гуманітарних та соціальних 
наук, включено точні, технічні та природничі дисципліни. 

Програма імені Фулбрайта носить академічний, спрямований на 
досягнення широких гуманітарно-освітніх цілей характер. В останні два 
роки перелік конкурсних дисциплін було розширено. Однак підтримка 
гуманітарних напрямків залишається одним з пріоритетів програми. 
Так, при розгляді робіт студентів-правників, комісія віддає перевагу тим, 
хто працює в ділянці публічного міжнародного, конституційного права, 
прав людини, філософії права, теорії політико-правових вчень.  
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Програма приділяє увагу теоретичній підготовці студентів 
економічних спеціальностей, але не готує фахівців за спеціальністю 
"управління бізнесом" і не віддає перевагу учасникам з практичним 
досвідом.  

Програма підтримує проекти у сфері соціального менеджменту, що 
охоплює проблематику діяльності неурядових організацій, правозахисних 
груп, інститутів культурно-освітньої сфери та мистецтва. 
Фулбрайтівський конкурс є відкритим також для тих, хоче набути 
навички управління, але є зацікавленим не у стандартній 
адміністративній освіті, а орієнтованому на західні стандарти галузевому 
менеджменті (як, наприклад, екологічний менеджмент, адміністрування 
освітніх інституцій та закладів та інш.).  

Умови ґранту: 

• щомісячна стипендія  
• оплата навчання в університеті  
• додаткові гроші для придбання професійної літератури та 

підручників  
• медичне страхування  
• безкоштовний проїзд в обидва боки  

Офіс Програми ім. Фулбрайта покриває всі витрати учасників 
конкурсу (проїзд та перебування у Києві під час співбесіди), оплачує 
комп'ютерне тестування для фіналістів програми, надає візову підтримку 
стипендіатам.  

Вимоги до кандидатів: 

• українське громадянство та проживання в Україні на час проведення 
конкурсу  

• диплом спеціаліста, маґістра або бакалавра на час призначення 
стипендії  

• вільне володіння англійською мовою  
• необхідність повернення в Україну на 2 роки після завершення 

терміну ґранту (відповідно до вимог візи J-1, яку отримують 
учасники програми)  

Перевага надається особам віком до 35 років 

Як взяти участь у конкурсі Graduate Student Program 2008–2009: 
Претенденти повинні подати до офісу Програми ім. Фулбрайта повний 

комплект документів, до якого входять:  

• анкета  
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• три рекомендаційні листи (англійською або з перекладом, якщо вони 
написані українською мовою)  

• завірені копії диплому про освіту та додатку до диплому з переліком 
прослуханих курсів та отриманих оцінок (або копія залікової книжки 
для студентів 4-5-х курсів)  

Офіційні повідомлення про результати конкурсу надсилатимуть поштою. 
Пакети документів не повертають.  

Відбір учасників здійснюється на відкритій конкурсній основі: 

• I етап: рецензування робіт   
• II етап: співбесіда з кандидатами, рекомендованими до півфіналу   
• III етап: тестування для кандидатів, рекомендованих до фіналу  
• IV етап: затвердження рекомендованих кандидатів комісією у 

Сполучених Штатах Америки та вибір університетів для фіналістів 
програми   

Особи, рекомендовані до фіналу, складатимуть тести TOEFL iBT 
(Internet-based Test of English as a Foreign Language) та GRE General Test 
(Graduate Record Examination).  

На вимогу університетів кандидати за такими спеціальностями, як 
біологія, біохімія, хімія, фізика, психологія, математика, комп'ютерні 
науки, додатково складатимуть GRE Subject Test. Студенти права 
складатимуть лише TOEFL.  

Офіс Програми імені Фулбрайта  
Київ 01001, вул. Грушевського, 4, кiмн. 305  

Tел.: (044) 279-1850, 279-2324; тел./ факс: 230-20-60;  
Ел. пошта: student@fulbright.com.ua  

Координатор програми — Інна Бариш  
 

 
 

http://www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.fab2360b1645a1de9b3a0779f1751509/?vgnextoid=69c0197a484f4010VgnVCM10000022f95190RCRD
http://www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.fab2360b1645a1de9b3a0779f1751509/?vgnextoid=b195e3b5f64f4010VgnVCM10000022f95190RCRD
http://www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.1488512ecfd5b8849a77b13bc3921509/?vgnextoid=efc42d3631df4010VgnVCM10000022f95190RCRD&vgnextchannel=cfd946f1674f4010VgnVCM10000022f95190RCRD
mailto:student@fulbright.com.ua
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10. НІМЕЦЬКА СЛУЖБА АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ DAAD  

http://www.daad.org.ua/ 
 
5 лютого 1998 року у Києві був підписаний "Меморандум про 

співпрацю між Міністерством освіти України та Німецькою службою 
академічних обмінів (DAAD)", що передбачав відкриття офісу DAAD у 
Києві. Офіс розпочав роботу 16 квітня 1998 року. Він знаходиться на 
території Національного технічного університету України "Київський 
політехнічний інститут". На сьогодні пропонуються наступні види 
стипендій: 

 

 

 
1. Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців 
Іноземні науковці, які працюють у ВНЗ та науково-дослідних інститутах, 
мають можливість провести дослідження в одному з державних або 
державно визнаних німецьких ВНЗ або позауніверситетських науково-
дослідних установ. 

 

 

 
2. Повторні запрошення колишніх стипендіатів DAAD 
Для збереження контактів колишні стипендіати DAAD на річну 
стипендію, а також колишні стипендіати, які щонайменше рік навчалися 
у НДР, можуть подавати документи на повторне запрошення для 
проведення дослідженнь або праці у одному з державно визнаних 
німецьких ВНЗ або науково-дослідних інститутів. 

 

 

 
3. Наукові стипендії для аспіратнів та молодих науковців 
Стипендії пропонують можливість іноземним молодим науковцям 
провести дослідження або підвищити кваліфікацію у одному з німецьких 
ВНЗ або науково-дослідних інститутів.  

 

 

 
4. Стипендії на навчання для випускників ВНЗ 
Стипендії пропонують можливість іноземним випускникам ВНЗ 
навчатися у німецькому ВНЗ на післядипломному курсі або у 
магістратурі (Aufbaustudium або Masterprogramm) та отримати ступінь 
“Diplom“ або “Master”. 

 

 

 
5. Стипендії DAAD/OSI 
Німецька служба академічних обмінів (DAAD), Бонн, та Інститут 
відкритого суспільства (OSI), Будапешт, проводять спільну стипендійну 
програму для випускників та молодих викладачів ВНЗ з України в галузі 
гуманітарних та суспільних наук з метою навчання або проведення 
досліджень та захисту дисертації у німецьких ВНЗ.  

 

   

http://www.daad.org.ua/
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschungsaufenthalt.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_wiedereinladungen.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschung.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_studium.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_osi.htm
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6. Стипендії для написання дипломних робіт для студентів-германістів 
Стипендії пропонують можливість студентам германістики, німецької 
філології та перекладознавства перебування в Німеччині в рамках 
короткострокової стипендії для підготовки дипломної роботи, захист 
якої буде проходити у ВНЗ на Батьківщині. 

 

   
7. Стипендії для митців: навчання 
Стипендії пропонують іноземним пошукачам зі спеціальностями 
образотворче мистецтво, дизайн, кіно, музика, архітектура можливість 
навчатися у державних німецьких ВНЗ з метою підвищення кваліфікації 
без отримання диплому наприкінці навчання.  

Стипендії для митців: робоче перебування викладачів ВНЗ 

Викладачі ВНЗ в галузі образотворче мистецтво, дизайн, кіно, музика, 
архітектура, а також театральне мистецтво, режисура, танець та 
хореографія можуть подавати заяви на робоче перебування з метою 
митецької співпраці з німецьким ВНЗ.  

 

 

 
8. Міжнародна програма для журналістів  
Стипендійна програма пропонує журналістам з України, Беларусі, Росії 
та Молдови можливість навчатися прогягом трьох місяців у 
Журналістському колледжі при Вільному університеті м.Берлін. 

 

 

 
9. Програма для міжнародних юристів "Вступ до німецького 
правознавства з орієнтацією на практику" 
Програма орієнтована на учасників, які на Батьківщині отримали вищу 
освіту, можуть підтвердити наявність, як правило, мінімально одно- і 
максимально дворічного трудового стажу та прагнуть кар´єри у 
міжнародній адвокатській конторі або у господарському підприємстві.  

 

 

 
10. Програма Європейського університету Віадріна  
Європейський університет Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері) пропонує 
стипендії для українських студентів зі спеціальностями право, 
культурознавчі науки та економіка для участі у наступних навчальних 
програмах: Європейські студії, магістр права, учбове перебування для 
підготовки до іспитів. 

 

 

 
11. ERP-річні стипендії для студентів-економістів 
Стипендії пропонують можливість іноземним студентам зі спеціальністю 
економіка навчатися протягом двох семестрів у державно визнаному 
німецькому ВНЗ. Стипендії призначені для відвідання лекцій, а не для 
написання випускних робіт. Обов`язковою є участь у практиці на фірмі. 

 

 
 
12. Семестрові стипендії для студентів-германістів  

http://www.daad.org.ua/ukr/stip_abschluss.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_kuenstler.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_kuenstler2.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_journalisten.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_juristen.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_juristen.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_viadrina.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_erp.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_semester.htm
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Стипендії пропонують можливість іноземним студентам зі 
спеціальностями германістика, німецька філологія та перекладознавство 
навчатися протягом одного семестру у державно визнаному німецькому 
ВНЗ. 

 

 

13. Стипендії для відвідання літніх курсів у німецьких ВНЗ для студентів 
(після першого курсу) 
Стипендії на літні курси пропонуються для відвідання мовних та 
країнознавчих курсів, які пропонуються німецькими ВНЗ. 

 

 

 

14. Групові поїздки для студентів до Німеччини 
Може бути підтримана група студентів, які зараховані в одному ВНЗ на 
одному факультеті як регулярні студенти, починаючи з другого курсу, 
під керівництвом викладачів ВНЗ. 

 

 

 

15. Стипендійна програма Леонарда Ейлера 
Стипендійна програма Леонарда Ейлера створена для підтримки 
молодих науковців переважно в галузі інженерних та природничих наук, 
які займаються написанням дипломної, магістерської работи або 
кандидатської дисертації. Стипендія надається “sur place”, тобто в 
Україні, протягом дев`яти місяців. Наприкінці цього періоду всім 
стипендіатам також буде профінансована одномісячна поїздка до 
німецького університету.  

 

 

 

16. Стипендії Гельмгольтц-DAAD 
Програма спілки Гельмгольтца та DAAD для аспірантів та молодих 
науковців із науковим ступенем в галузі охорони довкілля, енергетики, 
охорони здоров´я, ключових технологій, структури матерії, транспорту 
та космічного простору. 

 

 

 
17. Спеціальна програма "Стипендії Ляйбніц-DAAD для аспірантів та 
молодих науковців з науковим ступенем"  
Стипендії пропонують можливість іноземним молодим науковцям 
провести дослідження або підвищити кваліфікацію у одному з інститутів 
ім. Ляйбніца.  

 

 
DAAD у Дніпропетровську: 

Дагмар Венцель – Дніпропетровський національний університет, 
кафедра німецької філології, пр. Гагаріна 72, 49625 Дніпропетровськ, E-
Mail: dagmar_wenzel@web.de 
Консультації: середа 17:00-18:00, четвер 17:00-18:00 
Дніпропетровський національний університет, корп. 2, к. 60 
пр. К. Маркса, 36 
Тел.:+380 50 2748262  

http://www.daad.org.ua/ukr/stip_hsk.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_hsk.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_gruppenreisen.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_euler.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_helmholtz.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_leibniz.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_leibniz.htm
mailto:dagmar_wenzel@web.de
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11. ВИШЕГРАДСЬКА СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА 
 

Це спеціальна програма Міжнародного Вишеградського фонду, 
створена з метою спрощення обмінів в галузі освіти між Вишеградськими 
країнами (Чеська республіка, Угорська республіка, республіка Польща, 
Словацька республіка) і Україною.  
Тривалість програми:  10 місяців 
Стипендія: 5000 Євро (3000 Євро  одержить приймаючий університет) 
Ступінь навчання: докторантська (Ph.D programme) або інша 
післядипломна (post-master studies). 

Вимоги до претендентів: 
- відмінна успішність; 
- вік до 35 років; 
- якщо претендент навчається на останньому курсі (master studies), 

диплом необхідно подати до підписання контракту. 
 

Претенденти повинні зареєструватися, заповнивши анкету-заявку на 
інтернет-сторінці: www.visegradfund.org  
До анкет-заявок необхідно додати наступні документи: 
1.Завірена копія диплома з перекладом на англійську мову; 
2.Лист-згода приймаючого університету; 
3.Робочий план на учбовий період, схвалений як університетом, де 
навчається претендент, так і університетом сторони, яка приймає.  

Останній термін подачі анкет-заявок (разом вищепереліченими 
документами – по поштовому штемпелю)  – щорічно до 31 січня. Анкети, 
одержані після вказаної дати, розглядатися не будуть. 
 
International Visegrad Fund 
Drotarska сеsta 46 
811 02 Bratislava 
Slovak Republic 
Scholarships@visegradfund.org 
 
IVF       Координатор в Україні, м. Київ 
Пан Роман Баб'як     Пані Анар Руснакова 
8-10-421-2-67207104    +38 097 4525276 
babjak@visegradfund.org   arusnakova@visegradfund.org   

 
 

http://www.visegradfund,org/
mailto:Scholarships@visegradfund.org
mailto:babjak@visegradfund.org
mailto:arusnakova@visegradfund.org
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12. IREX 

IREX http://www.irex.kiev.ua/ – це міжнародна неприбуктова організація, 
що адмініструє інноваційні програми для розвитку лідерського потенціалу з 
метою покращення якості освіти, посилення впливу незалежних ЗМІ та 
сприяння розвитку плюралістичного громадського суспільства.  

З часу свого заснування у 1968 р., IREX щороку витрачає на програми 
приблизно 50 мільйонів доларів. В організації працює понад 500 професіоналів 
у різних куточках світу. IREX та IREX-Europe адмініструють програми та 
надають консультації у більш ніж 50 країнах.  

Освіта 
Система освіти підтримує економічний розвиток, соціальні реформи, 

участь громади у житті суспільства та закладає основу для діяльності 
майбутніх лідерів. Разом з окремими людьми, установами та урядами IREX 
намагається розширити доступ до освіти у всьому світі та покращити її якість.  

IREX розробляє програми для та надає консультації щодо навчання 
протягом всього життя, починаючи з початкової та середньої освіти, 
охоплюючи вищу освіту та включаючи постійні професійні стажування. 
Програми розробляються в таких сферах: 

♦ Розвиток освітніх установ 
♦ Тренінги для вчителів та викладачів до та під їх час роботи 
♦ Розробка навчальних програм 
♦ Стипендії на проведення міжнародних досліджень та для 

професійного розвитку  
♦ Навчання за кордоном на бакалаврському та магістерському рівнях 
♦ Технології для освіти 
Незалежні ЗМІ 
Незалежні ЗМІ інформують громадян та залучають їх  до громадського 

життя за допомогою вільного потоку інформації, що покращує демократичний 
та економічний розвиток. Професійний сектор ЗМІ стимулює більш прозоре та 
ефективне управління, виступає за відкриту економіку та спонукає до 
відповідальних обговорень соціальних та політичних проблем. 

IREX співпрацює з регіональними партнерами задля покращення 
професіоналізму та довготривалої економічної стабільності газет, радіо, 
телебачення та ЗМІ мережі Інтернет. Спеціалізовані програми та малі гранти 
покращують навички збалансованої підготовки репортажів, кращого управління 
ЗМІ та захисту свободи преси. Програми розробляються в таких сферах: 

♦ Навчання та тренінги для журналістів 
♦ Стратегія управління ЗМІ 
♦ Розвиток бізнесу та реклама 
♦ Підготовка новин та підтримка зв’язків з громадськістю 
♦ Реформа закону про ЗМІ та захист своїх прав 
♦ Розвиток технологій та інфраструктури 

http://www.irex.kiev.ua/
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13. РЕКОМЕНДОВАНІ СТОРІНКИ ІНТЕРНЕТ, ГРУПИ РОЗСИЛКИ НОВИН 
 

http://www.ec.kharkiv.edu/index.htm – Координационный центр 
Консорциума "ЕС – Украина" 
http://rec-nmu.org.ua/ua/ - Науково-освітній центр НГУ 
http://rabotodatel.dp.ua/ – сайт роботодавців м. Дніпропетровськ 
http://www.osvita.org.ua/ - Освітній портал  
http://pinchukfund.org/zavtra/uk/ – стипендіальна програма фонду Віктора 
Пінчука "Завтра.ua" 
http://www.stypendiya.com.ua/ – стипендіальна програма імені Івана Пулюя 
http://www.fri.net.ua/ – Вільний молодіжний портал  
http://www.civicua.org/main/index.html – Громадський простір – інформація 
про конкурси і гранти 
http://www.studua.org/sections/konkursy – портал для студентських 
самоврядувань 
http://www.som.org.ua/ – молодіжна громадська організація "Союз 
обдарованої молоді" 
http://www.eu-edu.org/ – Європейський освітній портал 
http://www.gurt.org.ua/news/grants/ – ресурсний центр "Гурт" 
http://crdf.org.ua/ - Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF) - 
неприбуткова організація, що сприяє міжнародній науково-технічній 
співпраці 
http://www.openscholarship.info/ – іноземний веб-сайт про закордонні 
стипендії, стажування  
http://www.eastchance.com/ – іноземний веб-сайт про закордонні стипендії і 
стажування для студентів країн Східної Європи 
http://www.science-forum.ru/ – сайт Міністерства освіти і науки РФ про 
конференції та виставки у країнах СНД 
http://www.allconferences.com/ – назва сайту говорить сама за себе 
http://www.fulbright.org.ua/ програма Фонду Фулбрайт. 
http://www.mon.gov.ua – портал Міністерства освіти України. 
http://www.kdpu-gov.ua – Комітет з державних премій України 
http://www.dffd.gov.ua – Державний фонд фундаментальних досліджень. 
http://www.fp6-nip.kiev.ua – Національний інформаційний центр зі 
співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій (НІП України). 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html – CORDIS, Сьома рамкова 
програма (РП7) 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/allprogrammes/index_en.html – інші 
навчальні програми Євросоюзу, серед них – Tempus. 
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/index_en.html – 
консорціуми європейських ВНЗ та можливості навчання в них для 
іноземних студентів 
http://www.visegradfund.org – Вишеградські гранти і стипендії  
http://www.daad.org.ua/ – DAAD – німецькі стипендії 

http://www.ec.kharkiv.edu/index.htm
http://rec-nmu.org.ua/ua/
http://rabotodatel.dp.ua/
http://www.osvita.org.ua/
http://pinchukfund.org/zavtra/uk/
http://www.stypendiya.com.ua/
http://www.fri.net.ua/
http://www.civicua.org/main/index.html
http://www.studua.org/sections/konkursy
http://www.som.org.ua/
http://www.eu-edu.org/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/
http://crdf.org.ua/
http://www.openscholarship.info/
http://www.eastchance.com/
http://www.science-forum.ru/
http://www.allconferences.com/
http://www.fulbright.org.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.kdpu-gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.fp6-nip.kiev.ua/index.php?p=mereja
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/allprogrammes/index_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/index_en.html
http://www.visegradfund,org/
http://www.daad.org.ua/
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http://groups.google.com/group/unistudy – дайджест Студентської ради міста 
Київа 
http://groups.google.com/group/osvita – бюлетень "Освіта" 
http://iee.org.ua/ru – інформаційні бюлетені, корисні поради від Інституту 
еволюційної економіки 
http://www.philanthropy.org.ua – інформаційні видання, поради з 
фандрайзингу Центру філантропії 
http://eerc.ru/ – Консорциум экономических исследований и образования 
http://www.mobility.nw.ru/ – Северо-Западный региональный 
информационно-консультационный центр по развитию международного 
научного сотрудничества и академической мобильности (Россия) 
http://www.economist.com.ru – щорічний конкурс кращих студентських і 
аспірантських робіт з економіки (Росія) 
http://www.studytours.pl/ – широко відома програма короткотермінових 
студентських візитів до Польщі 

Корисну інформацію можна знаходити також безпосередньо на сайтах 
посольств іноземних країн, наприклад Польщі: 
http://www.polska.com.ua/ua/ambasada/info 
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