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1. Державні премії України в галузі науки і техніки 

 

Секретаріат Комітету з Державних премій України в галузі науки і 

техніки проводить прийом робіт 

Секретаріат Комітету з Державних премій України в галузі науки і 

техніки проводить прийом робіт: 

І. На здобуття Державної премії України  в галузі науки і техніки 

2011 року до 1 квітня 2011 р.; 

Державні премії України в галузі науки  і техніки (Державні премії) 

присуджуються: 

1) за видатні наукові дослідження, які сприяють подальшому розвитку 

гуманітарних, технічних та природничих наук, позитивно впливають на 

суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної 

науки у світі (у тому числі  дослідження теми Голодомору 1932-1933 

років в Україні); 

2) за розробку та впровадження нової техніки, матеріалів та технологій, 

нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що 

відповідають рівню найновіших світових досягнень; 

3) за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони 

навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної 

безпеки; 

4) за підручники для загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-

технічних та вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, що 

відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню 

молоддю знань, істотно впливають на поліпшення підготовки 

майбутніх спеціалістів. 

До розгляду приймаються наукові праці, опубліковані у завершеному 

вигляді не менш як за рік до їх висунення, а роботи у галузі техніки, 

матеріалів, технологій – після освоєння у виробництві. 

Висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державної 

премії провадиться установами Національної академії наук України, Академії 

медичних наук України, Української академії аграрних наук, Академії 

педагогічних наук України, Академії правових наук України, керівними 

органами громадських наукових та науково-технічних організацій, колегіями 

міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, 

науково-технічними та вченими радами наукових організацій, вищих 

навчальних закладів відповідно "Інструкції про порядок висунення, 

оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій 

України в галузі науки і техніки" // http://kdpu-nt.gov.ua/ 
 

ІІ. Щорічні премії Президента України для молодих вчених (премія) 

присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та 

гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному 

прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому 

числі дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні). 
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Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 

років (на 1 березня поточного року). 

Висунення праць на здобуття премій здійснюється науковими 

установами та організаціями відповідно "Інструкції про порядок висунення, 

оформлення та представлення праць на здобуття щорічних премій 

Президента України  для молодих вчених".  

Документи оформленої праці подаються за підпорядкованістю до 

президії Національної академії наук України, президії галузевих академій 

наук, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.   

Представлення праць до Комітету провадиться президією Національної 

академії наук України, президіями галузевих академій наук України, 

колегіями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади до 1 

березня 2011 року. 

Консультації щодо оформлення та прийом робіт здійснюються 

Секретаріатом Комітету з Державних премій України в галузі науки і 

техніки. 

 

Контакти: 

03680, 

м.Київ-150,  

вул. Горького, 51,  

кімната  1212, 

телефони: 246-78-19; 246-63-00  (факс). 

Інтернет: http://kdpu-nt.gov.ua/ 
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2. Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних 

розробок 

Постановою Верховної Ради України від 16.03.07 №775-V засновано 20 

премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок в 

розмірі 20 тис. грн. кожна. Премії встановлено з метою сприяння розвитку 

вітчизняної науки і техніки, активізації участі талановитих молодих учених у 

проведенні міждисциплінарних фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень та науково-технічних розробок, а також інноваційному розвитку 

держави, підвищенню престижу наукового працівника та його ролі у 

суспільстві. 

Молодим ученим НАН України для участі в конкурсі на здобуття 

зазначених премій необхідно  до 15 березня 2011 р. подати до Комісії по 

роботі з науковою молоддю НАН України фотокартку (в електронному 

вигляді) та матеріали праць, оформлених згідно з Інструкцією про порядок 

висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних 

Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. 

Постанову Верховної Ради України від 16.03.2007 № 775-V, Інструкцію 

та інші довідкові матеріали розміщено на сайті «Наукова молодь НАН 

України» в розділі «Форми підтримки – Премії – Премія Верховної Ради 

України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних і прикладних 

досліджень та науково-технічних розробок». 

 

Контакти: 

01601,  

м. Київ,  

вул. Володимирська, 54,  

Президія НАН України, к. 320,  

тел. (044) 239-64-51,  

e-mail: nm@nas.gov.ua,  

Інтернет: nmnasu@mail.ru)  

http://www.nas.gov.ua/nm/contests/awards/VR
http://www.nas.gov.ua/nm/contests/awards/VR
http://www.nas.gov.ua/nm/contests/awards/VR
mailto:nm@nas.gov.ua
mailto:nmnasu@mail.ru
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3. ДФФД – Конкурс проектів фундаментальних досліджень вищих 

навчальних закладів 

Державний фонд фундаментальних досліджень, який у 1992 році 

започаткував конкурсну систему грантової підтримки наукових розробок 

вітчизняних учених. Досвід проведення конкурсів ініціативних проектів, 

результати виконання досліджень за грантами, методичні засади експертизи і 

визначення пріоритетних наукових напрямів. 

ДФФД є державною науковою установою, що належить до сфери 

управління Міністерства освіти і науки України.  

Підтримка фундаментальних наукових досліджень здійснюється Фондом 

шляхом фінансування на безповоротній та безоплатній основі конкурсних 

наукових і науково-технічних проектів. Фонд проводить конкурсний відбір 

проектів відповідно до положень, затверджених радою Фонду за 

погодженням з наглядовою радою.  

Наукові напрямки досліджень:  
1. Математика, інформатика, механіка 

2.  Фізика та астрономія 

3.  Хімія 

4. Наукові основи перспективних технологій 

5. Біологія 

6. Науки про Землю та проблеми навколишнього середовища 

7. Фундаментальні аспекти гуманітарних наук 

8.  Фундаментальні соціально-економічні проблеми 

9.  Проблеми прогнозування розвитку науки та освіти 

Основні завдання Фонду:  

 підтримка на конкурсній основі фундаментальних наукових 

досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, що 

проводяться науковими установами, вищими навчальними закладами, 

вченими;  

 провадження діяльності, спрямованої на методичне, організаційне і 

фінансове забезпечення фундаментальних наукових досліджень;  

 організація і виконання наукознавчих і наукометричних досліджень з 

питань перспективного розвитку науки в Україні та світі;  

 сприяння науковим контактам і розповсюдження інформації в галузі 

фундаментальних наукових досліджень;  

 налагодження та підтримка міжнародного наукового співробітництва в 

галузі фундаментальних наукових досліджень.  

Фонд відповідно до покладених на нього завдань:  

1) забезпечує проведення наукової експертизи та конкурсного відбору 

проектів фундаментальних наукових досліджень для їх підтримки 

відповідно до положень, затверджених радою Фонду за погодженням з 

наглядовою радою;  
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2) забезпечує адресне фінансування відібраних на конкурсній основі 

проектів фундаментальних наукових досліджень і здійснення контролю 

за використанням наданих коштів за цільовим призначенням;  

3) забезпечує практичне використання отриманих результатів 

фундаментальних наукових досліджень;  

4) взаємодіє з міжнародними і зарубіжними фондами, іншими 

організаціями, що здійснюють підтримку фундаментальних наукових 

досліджень в Україні;  

5) здійснює підготовку видання і розповсюдження друкованих, 

аудіовізуальних, інформаційних та інших наукових матеріалів, що 

стосуються фундаментальних наукових досліджень, у тому числі 

монографій, за результатами виконання наукових і науково-технічних 

проектів;  

6) підтримує наукові проекти молодих учених;  

7) проводить наукові конференції, у тому числі міжнародні. 

Фонд відповідно до покладених на нього завдань:  

- забезпечує проведення наукової експертизи та конкурсного відбору 

проектів фундаментальних наукових досліджень для їх підтримки 

відповідно до положень, затверджених радою Фонду за погодженням з 

наглядовою радою;  

- забезпечує адресне фінансування відібраних на конкурсній основі 

проектів фундаментальних наукових досліджень і здійснення контролю 

за використанням наданих коштів за цільовим призначенням;  

-  забезпечує практичне використання отриманих результатів 

фундаментальних наукових досліджень;  

- взаємодіє з міжнародними і зарубіжними фондами, іншими 

організаціями, що здійснюють підтримку фундаментальних наукових 

досліджень в Україні;  

- здійснює підготовку видання і розповсюдження друкованих, 

аудіовізуальних, інформаційних та інших наукових матеріалів, що 

стосуються фундаментальних наукових досліджень, у тому числі 

монографій, за результатами виконання наукових і науково-технічних 

проектів;  

- підтримує наукові проекти молодих учених;  

- проводить наукові конференції, у тому числі міжнародні.  

Поточні конкурси можна переглянути на сайті або дізнатися за 

наступними контактами: 

 

Контакти: 

Україна, 01601, Київ, 

бульвар Тараса Шевченка, 16  

тел.(044) 246-39-29 

е-mail: email@dffd.gov.ua  

Інтернет: http://dffd.itdev.org.ua/Joomla/index.php.   

 

mailto:email@dffd.gov.ua
http://dffd.itdev.org.ua/Joomla/index.php
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4. Міжнародні неурядові фінансові організації, що сприяють навчанню, 

фінансують проведення семінарів та навчальні програми 

 

4.1. Фонд AT&T 

AT&T Foundation 

 

AT & T була створена у 1984 р. з метою: 

 розвитку науки та освіти; 

 надання освітніх послуг; 

 надання грантів; 

 здійснення цільового фінансування проектів 

Фінансування здійснюється за рахунок корпоративних внесків на 

конкретні проекти. 

Фонд виділяє гранти на системні реформи, заохочує впровадження 

інновацій в освітній процес, підготовку викладачів, розробку нових програм, 

які сприяють впровадженню наукової складової у навчальний процес, а 

також проекти, участь в яких беруть батьки (проекти для шкіл та коледжів). 

Ще один напрямок – стипендії для студентів університетів в галузі науки та 

техніки. 

Гранти виділяються лише для вищих навчальних закладів та коледжів, 

які є в їх структурі, а не діють як самостійні суб’єкти. 

Для коледжів, які отримають гранти, буде наданий безоплатний доступ 

до Інтернету протягом п’яти місяців; безкоштовний електронний ящик з 

голосовими послугами на три місяці; он-лайн наставники для планування та 

впровадження навчальних технологій. 

Контакти: 

Secretary 

AT&T Foundation 

32 Avenue of the Americas 

6th Floor 

New York, 

NY 10013 

USA  

Інтернет: www.att.com/foundation  

http://www.att.com/foundation
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4.2. Фонд Амоко 

Метою Фонду є розвиток освіти та науки; здобуття освіти; стипендії та 

гранти; інформаційна та технічна підтримка. 

Фонд Амоко надає гранти на розвиток освіти. Основною вимогою є 

розробка та впровадження нових програм, спрямованих на підвищення якості 

освіти; розвитку молодіжної політики. 

Фонд надає гранти, в яких передбачається:  

1) використання коштів на ремонт, будівництво;  

2) покупку основних фондів;  

3) розробку та вдосконалення навчальних планів; 

4) виділення стипендій співробітникам та членах їхніх сімей; 

5) виділення додаткових коштів на реалізація поточних проектів в 

галузі освіти; 

6) розвиток програм; 

7) початкові гранти; 

8) спеціальні проекти; 

9) технічну підтримку. 

Заявки на фінансування програм в галузі вищої освіти, на отримання 

стипендій та зміни суспільної політики, напряму відправлені до Фонду без 

контакту з локальним комітетом не розглядаються. 

Для отримання фінансування на наступний рік слід подати заявку до 1 

вересня. Повідомлення про надання гранту висилається в грудні. 

 

Контакти: 

200 East Randolph 

Chicago IL 60601  

USA  

Тел.: 1 (312) 856-6305/856-6306 

Факс: 1 (312) 616-0826 

е-mail:foundation@amoco.com 

Інтернет: www.bpamoco.com 

 

 

mailto:foundation@amoco.com
http://www.bpamoco.com/
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4.3. Фонд американської асоціації жінок 

У 1881 р. с США була створена Американська асоціація жінок в 

університетах. Засновники вірили, що освіта – ключ к досягненню рівності 

жінок будь-якого віку, раси, віри та національності. Зараз в асоціації більше 

130 тис. членів, які щорічно надають більше 2 млн. дол. для підтримки 

Освітнього фонду, який був утворений у 1958 р., як благодійницька 

структура Американської асоціації жінок.  

За час свого існування Фонд допоміг більше 8,3 тис. жінок з 123 країн 

світу досягти своїх особистих та професійних цілей за допомогою різних 

стипендій та грантів. Щорічно Фонд присуджує біля 200 стипендій та грантів 

жінкам зі всього світу. 

Освітній Фонд американської асоціації жінок з університетською 

освітою приймає до розгляду заявки на гранти з напрямками: 

 продовження освіти;  

 дослідницькі проекти; 

 проекти щодо саморозвитку жінок; 

 проекти спрямовані на активізацію та позитивні зміни у соціальній 

сфері. 

Також може бути надана підтримка: 

1) академічним вченим широкого діапазону досліджень; 

2) викладачам (вчителям) коледжів до заохочення дівчат до 

вивчення математики; 

3) активістам, що допомагають поліпшити життя дівчатам 

через освіту; 

4) жінкам в критичній період кар’єри; 

5) спеціальне фінансування Вузів та коледжів на дослідження 

тендерних питань. 

Більшість стипендій та грантів надіються громадянкам США. Для 

представниць інших країн світу була створена спеціальна програма 

«Міжнародна стипендія», що допомагає їм навчатися та проходити 

підготовку в США. Фонд підтримує жінок в інноваційних галузях, особливо 

в дисциплінах, де жінки майже не представлені. 

Міжнародні стипендії присуджуються щорічно для продовження 

навчання протягом року без права пролонгації. Стипендії не можуть бути 

використані для погашення позик та інших зобов’язань. У випадку відмови 

від стипендії, заявку можна подати наступного разу. Стипендіати повторно 

подавати заявку не можуть. 

Міжнародні стипендії включають освітні витрати та витрати на 

перебування в США протягом стипендіального року (з 1 липня по 30 червня). 

На менший строк вони не присуджуються. Стипендії не передбачають 

витрат, пов’язаних з дослідницьким роботами, дорогою, участь в 

конференціях.  

Розмір стипендії для навчання на магістерських або професійних 

програмах складає 18 тис. дол. на рік, докторських – 20 тис., 

післядокторських – 30 тис. Цього не достатньо для покриття всіх витрат. 
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Грантозаявники повинні мати вищу освіту та володіти англійською 

мовою (TOEFL – 550 балів). 

При відборі грантозаявника будуть враховуватися: 

1) академічна та професійна кваліфікація; 

2) мотивація до навчання або досліджень за кордоном; 

3) необхідність країни грантозаявника у знаннях та навиках, які вона 

планує отримати (перевага надається жінкам, які зможуть це 

довести); 

4) внесок грантозаявника у дослідження щодо поліпшення життя 

жінок та дівчат; 

5) документальне підтвердження з попередньої суспільної та 

громадської служби, особливо діяльності, про значний внесок у 

поліпшення життя жінок та дівчат; 

6) якість та здійсненність пропонує мого проекту та його графіку; 

7) підтверджене місце робити, куди грантозаявник збирається 

повернутися у свій країні після навчання; 

8) фінансовий стан; 

9) володіння англійською мовою; 

10) країна проживання 

Заяву нас спеціальних формах необхідно відправити авіапоштою до 1 

грудня. Довідка про складання TOEFL може надання до 1 квітня. До заяви 

додається три рекомендації від професорів або колег. Про результати 

розгляду заяви буде повідомлено до 30 квітня. 

 

Контакти: 

American Association of University Women 

1111 Sixteenth St., N.W. Washington, DC 20036 

Tel: (800) 326-AAUW 

e-mail: info@aauw.org  

Інтернет: http://www.act.org/aauw/internat/  

 

mailto:info@aauw.org
http://www.act.org/aauw/internat/
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4.4. Фонд Гаррі Франка Гуггенхейма  

Harry Frank Guggeheim Foundation 

 

Фонд Гаррі Франка Гуггенхейма був заснований у  1929 р. Гаррі 

Франком Гуггенхеймом для вивчення проблем відносин «людина-людина». 

Фонд сприяє реалізації спеціальних та новаторських проектів, спрямованих 

на вивчення соціальних проблем людства. 

Мета Фонду: 

 розвиток науки; 

 надання підтримки дисертантам, дисертація яких повинна бути 

завершена протягом року; 

 гранти на отримання наукового ступеня; 

Сфера діяльності – надання грантів на дослідницькі роботи, організація 

та проведення конференцій, підтримка дисертантів галузях психології, 

соціології, поведінкових дисциплінах. 

 

Контакти: 

Harry Frank Guggenheim Foudation 

527 Madison Ave., 

New York, NY 10022-4301  

USA  

Тел.: (212) 644-4907 
Факс: (212) 644-5110 

Інтернет: www.hfg.org  

http://www.hfg.org/
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4.5. Фонд Эрхарта 

Earhart Foundation 

 

Фонд Эрхарта був створений у 1929 р. з метою благодійництва, 

релігійних та освітніх цілях. Вже через 30 років Фонд почав фінансувати 

розвиток науки та освіти. 

Гранти та стипендії виділяються на: 

1) розвиток соціальних та гуманітарних наук, таких як економіка, 

філософія, міжнародні відносини та політологія; 

2) навчання в аспірантурі, докторантурі; 

3) стажування; 

Щорічний надаються гранти в розмірі 980-24.000 дол. Максимальний 

строк фінансування 1рік; 

Фонд також надає стипендії найкращим випускникам вузів, науковцям 

та провідним дослідникам. Розміри стипендії – від 3200 до 7000 дол. 

Заявка надсилається на англійській мові. 

 

Контакти: 

Earhart Foundation 

48105 2200 Green Rd.  

Suite. H 

Ann Arbor 

USA 

Тел.: 734-761-8592 

Інтернет: www.rightweb.irc-online.org/profile/Earhart_foundation  

 

 
 
 

 
 

 

http://www.rightweb.irc-online.org/profile/Earhart_foundation
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4.6. Американська Рада наукового суспільства  

American Council of Learned Societies (АСНС) 

 

Метою діяльності Американської ради суспільства – надання грантів 

науковцям, які проводять дослідження в різних галузях гуманітарних знань, а 

також підтримка подальшого розвитку гуманітарних наук. 

Сфера діяльності та види підтримки – будь-які гуманітарні науки, 

включаючи історію, літературу, лінгвістику, філософію, культурологічні 

дослідження, релігієзнавство тощо. 

Типи проектів:  

 архівні та польові дослідження з наступним написанням 

монографії, збірники матеріалів або інші значні наукові проекти; 

 робота з архівними та музейними колекціями, яка в подальшому 

може бути використана в конкретних дослідницьких проектах; 

 спільні проекти (один з учасників повинен подати заявку від імені 

групи на умовах, описаних у заявці). 

Гранти виділяються на наукові дослідження високої якості, що 

стимулюють роботу інших науковців. 

Розмір індивідуального гранту залежить від бюджету Фонду, проте 

середній розмір його складає 4000 дол. США. 

Гранти надаються незалежною комісією, в состав якої входять науковці 

різних країн, на підставі анонімного рецензування письмових заявок. 

Грантозаявник повинен: 1) мати ступінь кандидата наук або рівноцінний 

професійний або науковий досвід; 2) проживати на території України та бути 

громадянином України; 

Володіти англійською мовою для участі в конкурсі не обов’язково. 

Грант не може бути використаний для поїздок в західні країни або для 

перебування в них. 

Особи, які вже отримували в Фонді грант раніше не могуть подавати 

повторно заявки. 

При заповненні заявки слід вказати: 

1) П.І.П. (латинськими буквами); 

2) місце роботи, місто та країну проживання; 

3) поштову адресу та адресу електронної пошти; 

4) рік захисту кандидатської дисертації; 

5) короткий опис проекту (не більше 10-15 слів), галузь дослідження. 

Для отримання бланку заявки напишіть на електронну адресу  

Контакти: 

Humanities Program in Belarus, Russia, and Ukraine 

American Council of Learned Societies, 

633 Third Avenue, New York, NY 10017-6795, USA 

Тел.: 1-(212)697-1505, 

Факс: 1-(212)949-8058, 

е-mail: hp@acls.org 

Інтернет: http://www.acls.org  

mailto:hp@acls.org
http://www.acls.org/
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5. Програма Еразмус Мундус  

 

Еразмус Мундус – освітня програма ЄС, спрямована на активізацію 

міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, 

викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних 

закладів третіх країнах на всіх континентах. Намагаючись перетворити ЄС на 

світового лідера в освіті, а європейські університети – на осередки знань і 

центри інновацій, програма Еразмус Мундус також ставить за мету сприяння 

взаєморозумінню між людьми, активізацію міжкультурного діалогу. 

Програма Еразмус Мундус була започаткована Європейським Союзом в 

2004 році для країн, які не входять до ЄС.  

Основні напрями програми Еразмус Мундус ІІ 
Сучасний другий етап програми Еразмус Мундус II розрахований на 

2009-2013 рр. Загальний бюджет програми становить 493,69 мільйонів євро 

для Компонента 1 і 3 та близько 430 мільйонів євро для Компонента 2.  

Виконання всіх заходів, передбачених програмою Еразмус Мундус ІІ на 

період 2009-2013 рр., здійснюється Виконавчим агентством з питань освіти, 

аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) під керівництвом Генерального 

директорату Європейської Комісії з питань освіти та культури (DG EAC) і 

Бюро співпраці EuropeAid (Генеральний директорат Європейської Комісії з 

питань зовнішньої допомоги (DG AIDCO). 

Другий етап програми Еразмус Мундус має три компоненти 

(напрями): 

Компонент 1: Спільні курси і програми Еразмус Мундус (І А. 

Магістерські курси та  І В. Докторські курси) 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php 

1) спільні, розроблені за участі консорціуму університетів магістерські 

(1а) та докторські (1b) курси та програми, 

2) стипендії для тих студентів, які обирають ці програми 

3) стипендії для підготовки та викладання спільних програм і проведення 

досліджень в рамках навчання. 

Компонент 2: Партнерство Еразмус Мундус (колишній напрям 

Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої співпраці): 

http://www.relint.deusto.es/ECWLot6/index.htm. 

1) утворення партнерств між університетами ЄС і третіх країн з метою 

обміну студентами (бакалаврський, магістерський, докторський рівні) 

та науково-педагогічними кадрами; 

2) стипендії для студентів, викладачів, науковців з європейських вищих 

навчальних закладів і третіх країн. 

Компонент 3: Проекти з пропагування освіти взагалі та 

міжнародного співробітництва в освіті зокрема. 
1) вищі навчальні заклади та науково-дослідні інституції з країн-членів 

ЄС і третіх країн; 

2) інші організації освітньої галузі, орієнтовані на підтримку та сприяння 

розвитку сфери вищої освіти. Один із напрямків – розповсюдження 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php
http://www.relint.deusto.es/ECWLot6/index.htm
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знань та впровадження нових методів викладання дисципліни «Основи 

економіки» для школярів та студентів коледжу 

 

Контакти: 

Інетрнет: http://ec.europa.eu/education/external-relation-

programmes/doc72_en.htm 

 

 

http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm
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6. Меморіяльний фонд ім. Івана Коляски 

John Kolasky Memorial Endowment Fund 

 

Стипендія для стажування до 9-ти місяців в канадському університеті 

Стипендія для стажування від 3-х до 9-ти місяців у канадському 

університеті в галузях економіки, політичних наук, історії, права та 

суспільствознавства. 

Інститут запрошує подання на одну стипендію для стажування в 

канадському університеті. Розглядатимуться подання від аспірантів або 

зрілих науковців, які бажають поглибити свої знання на Заході. На кожний 

місяць стажування виділяється $3,000. 

Особи, які подаються на цю стипендію, повинні виповнити анкету 

«Подання на дослідну дотацію» і додати дві рекомендації від науковців, які 

знають вас та вашу наукову працю. Обов'язковим є знання української та 

англійської чи французької мов. 

Меморіяльний фонд ім. Івана Коляски був заснований у 1990 р. як 

«Фундація розвитку науки в Україні» з пожертв української громади в 

Канаді. 

 

Контакти: 

Canadian Institute of Ukrainian Studies 

430 Pembina Hall 

University of Alberta 

Edmonton, Alberta, Canada T6G 2H8 

Тел: 780-492-2973 Факс: 780-492-4967 

е-mail: cius@ ualberta.ca 

Інтернет: www.cius.ca 

 

mailto:cius@%20ualberta.ca
http://www.cius.ca/
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РЕКОМЕНДОВАНІ СТОРІНКИ ІНТЕРНЕТ, ГРУПИ РОЗСИЛКИ НОВИН 
 

1. http://crdf.org.ua/ - Фонд цивільних досліджень та розвитку США 

(CRDF) - неприбуткова організація, що сприяє міжнародній науково-

технічній співпраці 

2. http://dffd.itdev.org.ua/Joomla/index.php - Державний фонд 

фундаментальних досліджень  

3. http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/ - Другий етап програми 

Еразмус Мундус ІІ (2009-2013)  

4. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/allprogrammes/index_en.html – 

інші навчальні програми Євросоюзу, серед них – Tempus. 

5. http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/index_en.html – 

консорціуми європейських ВНЗ та можливості навчання в них для 

іноземних студентів 

6. http://eerc.ru/ – Консорциум экономических исследований и 

образования 

7. http://groups.google.com/group/osvita – бюлетень "Освіта" 

8. http://groups.google.com/group/unistudy – дайджест Студентської ради 

міста Київа 

9. http://iee.org.ua/ru – інформаційні бюлетені, корисні поради від 

Інституту еволюційної економіки 

10. http://pinchukfund.org/zavtra/uk/ – стипендіальна програма фонду 

Віктора Пінчука "Завтра.ua" 

11. http://rabotodatel.dp.ua/ – сайт роботодавців м. Дніпропетровськ 

12. http://rec-nmu.org.ua/ua/ - Науково-освітній центр НГУ 

13. http://www.allconferences.com/ – назва сайту говорить сама за себе 

14. http://www.civicua.org/main/index.html – Громадський простір – 

інформація про конкурси і гранти 

15. http://www.daad.org.ua/ – DAAD – німецькі стипендії 

16. http://www.dffd.gov.ua – Державний фонд фундаментальних 

досліджень. 

17. http://www.eastchance.com/ – іноземний веб-сайт про закордонні 

стипендії і стажування для студентів країн Східної Європи 

18. http://www.ec.kharkiv.edu/index.htm – Координационный центр 

Консорциума "ЕС – Украина" 

19. http://www.economist.com.ru – щорічний конкурс кращих студентських і 

аспірантських робіт з економіки (Росія) 

20. http://www.eu-edu.org/ – Європейський освітній портал 

21. http://www.fp6-nip.kiev.ua – Національний інформаційний центр зі 

співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій (НІП України). 

22. http://www.fri.net.ua/ – Вільний молодіжний портал  

23. http://www.fulbright.org.ua/ програма Фонду Фулбрайт. 

24. http://www.gurt.org.ua/news/grants/ – ресурсний центр "Гурт" 

25. http://www.humboldt.org.ua/node/9 - Дослідницькі стипендії та 

дослідницькі премії фонду Гумбольдта 

http://crdf.org.ua/
http://dffd.itdev.org.ua/Joomla/index.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/
http://www.tempus.org.ua/uk/osvitni-programy-es-dlja-universytetiv-ta-studentiv/erazmus-mundus-2009-2013/91--2009-2013.html
http://www.tempus.org.ua/uk/osvitni-programy-es-dlja-universytetiv-ta-studentiv/erazmus-mundus-2009-2013/91--2009-2013.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://eerc.ru/
http://groups.google.com/group/osvita
http://groups.google.com/group/unistudy
http://iee.org.ua/ru
http://pinchukfund.org/zavtra/uk/
http://rabotodatel.dp.ua/
http://rec-nmu.org.ua/ua/
http://www.allconferences.com/
http://www.civicua.org/main/index.html
http://www.daad.org.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.eastchance.com/
http://www.ec.kharkiv.edu/index.htm
http://www.economist.com.ru/
http://www.eu-edu.org/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.fri.net.ua/
http://www.fulbright.org.ua/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/
http://www.humboldt.org.ua/node/9
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26. http://www.kdpu-gov.ua – Комітет з державних премій України 

27. http://www.mobility.nw.ru/ – Северо-Западный региональный 

информационно-консультационный центр по развитию 

международного научного сотрудничества и академической 

мобильности (Россия) 

28. http://www.mon.gov.ua – портал Міністерства освіти України. 

29. http://www.openscholarship.info/ – іноземний веб-сайт про закордонні 

стипендії, стажування  

30. http://www.osvita.org.ua/ - Освітній портал  

31. http://www.philanthropy.org.ua – інформаційні видання, поради з 

фандрайзингу Центру філантропії 

32. http://www.science-forum.ru/ – сайт Міністерства освіти і науки РФ про 

конференції та виставки у країнах СНД 

33. http://www.som.org.ua/ – молодіжна громадська організація "Союз 

обдарованої молоді" 

34. http://www.studua.org/sections/konkursy – портал для студентських 

самоврядувань 

35. http://www.studytours.pl/ – широко відома програма короткотермінових 

студентських візитів до Польщі 

36. http://www.stypendiya.com.ua/ – стипендіальна програма імені Івана 

Пулюя 

37. http://www.visegradfund.org – Вишеградські гранти і стипендії  
 

 

 

http://www.kdpu-gov.ua/
http://www.mobility.nw.ru/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.openscholarship.info/
http://www.osvita.org.ua/
http://www.philanthropy.org.ua/
http://www.science-forum.ru/
http://www.som.org.ua/
http://www.studua.org/sections/konkursy
http://www.studytours.pl/
http://www.stypendiya.com.ua/
http://www.visegradfund,org/
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Довідник 

«Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, премії, конкурси для докторів 

наук, молодих науковців і студентів України» 

складений на матеріалах Інституту Вищої освіти КНЕУ  
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