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КОНКУРСИ 

 
Аналітична агенція «Українська марка» 
оголошує Міжнародний конкурс наукових 
досліджень «Спудейські есеї» 

15.01.10 До участі в конкурсі запрошуються молоді науковці віком до 35 років включно. 
Конкурс проводиться у тематичних номінаціях: За краще наукове дослідження на 
історичну, культурологічну, гуманітарну та економічну тематику 

ГРАНТИ 

 
Спільна українсько-американська грантова 
програма «Зміна клімату та альтернативні 
джерела енергії-2009» 

01.12.09 Ця програма передбачає фінансування протягом двох років спільних досліджень 
науковців з України та США у розмірі $90,000. Програма впроваджуватиметься 
стосовно взаємодії у подоланні наслідків зміни клімату в світі 
СТИПЕНДІЇ 

1. Всеукраїнська благодійна організація 
«Фонд Віктора Пінчука» проводить 
відкритий  конкурс для добору найбільш 
обдарованих і цілеспрямованих студентів 
провідних вищих навчальних закладів 
України 

31.10.09 На конкурс подаються: конкурсна робота, есе (нарис) соціального характеру 
за напрямами: Математика і механіка, Інформатика і обчислювальна 
техніка, Фізика і астрономія, Науки про Землю, Інженерія та енергетика, 
Електронна техніка та прилади, Транспорт, Матеріалознавство, гірництво та 
металургія, Хімія, Медицина, Біологія та біотехнології, Історія, Філософія, 
культура та мистецтво, Сільськогосподарські науки, Архітектура та 
будівництво, Психологія та соціологія, Педагогіка і освіта, Економіка та 
менеджмент, Філологія та журналістика, Політологія й міжнародні 
відносини, Право й державне управління, Військові науки та національна 
безпека 

 

2. Стипендії Фонду імені Александра фон 
Гумбольдта 

Цілий рік Право на участь у конкурсі мають особи з науковим ступенем не нижче 
кандидата наук, які мають наукові публікації у закордонних журналах 

 

3. Програма DAAD/OSI (OSI = Open Society 
Institute) 

31.10.09 Німецька служба академічних обмінів (DAAD) та Інститут відкритого 
суспільства (OSI) проводять спільну стипендійну програму для випускників 
та молодих викладачів ВНЗ із України. Стипендії надаються спільно DAAD 
та OSI з метою навчання або проведення досліджень та захисту дисертації у 
німецьких ВНЗ 

 

4. Наукові стажування для викладачів ВНЗ та 
науковців (DAAD) 

15.11.09 Іноземні науковці, які працюють у ВНЗ та науково-дослідних інститутах, 
мають можливість провести дослідження в одному з державних або 
державно визнаних німецьких ВНЗ або в одній із позауніверситетських 
науково-дослідних установ 

 



5. Робочі перебування викладачів ВНЗ 
(DAAD) 

15.11.09  Викладачі ВНЗ за спеціальностями дизайн, архітектура можуть подавати 
заяву з метою співпраці з німецькими ВНЗ у галузі мистецтва 

 

6. Наукові стипендії для аспірантів та 
молодих науковців 

20.11.09 Стипендії пропонують можливість іноземним молодим науковцям провести 
дослідження або підвищити кваліфікацію в одному з німецьких державних 
або державно визнаних ВНЗ чи науково-дослідних інститутах 

 

7. Літні курси у німецьких ВНЗ для студентів  
(DAAD) 

20.11.09 Стипендії пропонуються для відвідування мовних, країнознавчих курсів, а 
також фахових курсів німецької мови, які пропонуються державними або 
державно визнаними німецькими ВНЗ чи мовними інститутами при ВНЗ 

 

 
 


