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Журнал «Нова педагогічна думка»
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти є
видавцем науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка».
Видання входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі
друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики,
методики і технології навчання, виховання, експериментальної роботи в
навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті
про діячів науки та освіти.
Рубрики науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка»:
Філософія освіти. Історія освіти; Управління освітою. Профільне навчання;
Сучасні освітні технології; Психологія. Соціальна педагогіка. Робота з
обдарованими

дітьми;

Правознавство;

Фізика,

виховання;

Мовознавство
математика;

Природознавство.

та

література;

Початкова

Технології;

Фізична

освіта;

Історія.
Дошкільне

культура;

Виховні

технології; Позашкільна освіта; Музика. Естетика.
Вимоги до публікацій знаходяться за посиланням:
http://novadumka.at.ua/news/vimogi_do_napisannja_statti_u_zhurnali_nova_pe
dagogichna_dumka/2013-10-22-1
Статті надсилайте на адресу кабінету редакційно-видавничої діяльності
Рівненського ОІППО: redakciya_roippo@ukr.net
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Гранти
Грант на проведення досліджень у Фінляндії. Центр міжнародної
мобільності CIMO запрошує іноземних аспірантів та молодих науковців до
участі в грантовій програмі, що розрахована на академічне перебування у
фінських наукових установах від 3 до 12 місяців.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: аспірантура, проведення досліджень.
Розмір гранту: 1.500 € на місяць.
Необхідні документи:
- мотиваційний лист;
- резюме;
- дослідницький план.
Дедлайн: дедлайну немає.
Джерело: www.studyinfinland.fi

4

Гранти
«University of Glasgow» (Великобританія, Глазго) пропонує 20 грантів
іноземним студентам, які навчатимуться в університеті у 2018-2019 році.
Стипендію можуть отримати студенти магістратури та аспірантури одного з
чотирьох коледжів університету.
Університет пропонує грант розміром 10 000 £.
Вимоги до кандидатів:
- ступінь, еквівалентний ступеню 2.1 у Великобританії або вищий;
- вступити на навчання на одну із програм магістратури чи аспірантури
одного із чотирьох коледжів університету University of Glasgow;
- грант можуть отримати іноземні студенти, які є громадянами України.
Як подати заявку:
- кандидати, які вступають на навчання на одну із післядипломних
програм до дедлайну, автоматично стають претендентами на
стипендію. Окремої заявки на грант немає.
Терміни надходження:
- кандидати, які отримали підтвердження про зарахування до 1 грудня,
отримають грант до 16 грудня;
- кандидати,

які

отримали

підтвердження

про

зарахування

до

1 березня, отримають грант до 16 березня;
- кандидати, які отримали підтвердження про зарахування до 1 червня,
отримають грант до 16 червня.
Грант: 10 000 £
Дедлайн: 16 червня 2018 року.
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Джерело:
https://www.gla.ac.uk/scholarships/universityofglasgowchancellorsaward/#/
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Гранти
Університет «Newcastle University» (Великобританія, Ньюкасл) пропонує
стипендії кращим іноземним студентам, які бажають долучитися до
досліджень в університеті. Стипендію можуть отримати іноземні студенти,
зараховані на будь-яку дослідницьку програму аспірантури у 2018-2019
навчальному році.
Університет пропонує 15 стипендій розміром від 10 800 £ до 16 200 £ на
рік. Стипендія розрахована на весь термін навчання за програмою
аспірантури.
Вимоги до кандидатів:
- стипендію можуть отримати кандидати, зараховані на одну з
дослідних програм аспірантури (PhD research programme);
- студент повинен мати статут іноземного студента, зобов'язаного
оплачувати своє навчання;
- студент повинен розпочати навчання у 2018-2019 навчальному році;
- якщо студент вже розпочав навчання, він не може претендувати на
стипендію.
Як подати заявку?
Кандидати повинні отримати підтвердження про зарахування на одну із
дослідницьких програм аспірантури університету Newcastle University. Їм
необхідно заповнити онлайн-заявку на грант, а також надати контакти
людини, яка їх рекомендує.
Контакти: Student Wellbeing Service, Student Financial Support Newcastle
University King’s Gate Newcastle upon Tyne, NE1 7RU27 United Kingdom
Телефон: +44 (0)191 208 5537/8107
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Email: scholarship.applications@ncl.ac.uk
Грант: 16. 200 £
Дедлайн: 27 апреля 2018 року.
Джерело:http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/funding/sources/internationalno
neustudents/nuors.html
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Гранти
Грант на навчання в магістратурі та аспірантурі «The University of
Adelaide» (Університет Аделаїди, Австралія).
Університет Аделаїди започаткував міжнародну стипендіальну програму з
метою залучення до проведення досліджень кращих студентів. У
стипендіальній програмі можуть брати участь усі дослідницькі програми
магістратури та аспірантури університету.
Грант

включає:

оплату

навчання;

оплату

проживання;

медичне

страхування.
Вимоги до кандидатів:
- студенти не повинні бути громадянами Австралії та Нової Зеландії;
- студенти повинні закінчити навчання на бакалавраті або магістратурі на
«відмінно»;
- стипендія надається на підставі академічної успішності та дослідницького
потенціалу кандидата;
- володіння англійською мовою на високому рівні.
Грант: повна оплата.
Дедлайн: 31 січня 2018 року.
Джерело: http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/admission/
http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/researchinternational/opportunities/adelaide-scholarship-international/
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Гранти
Гранти Наукового товариства ім. Т. Шевченка у США у 2017-2018
навчальному році. Наукове Товариство ім. Т. Шевченка призначатиме
гранти у 2017 році для дослідницьких проектів, які стосуватимуться
широкого кола питань, пов’язаних з україністикою. Хоча пріоритет
надаватиметься проектам у галузях гуманітарних і соціальних наук,
подання на дослідження в інших галузях також вітаються, якщо матимуть
вагомий вплив на українську науку.
Вимоги: дослідницькі гранти призначатимуться вченим із різних країн та із
різних дисциплін. Усі подання оцінюватимуться за рівнем їх наукової ваги,
досвіду пошукувача, а також ураховуватиметься важливість поданого
проекту з точки зору україністики.
Неповні подання або подання, які надійдуть після вказаного терміну, не
розглядатимуться. Пошукувачі можуть подаватися ще раз, поновивши своє
подання у наступному терміні, визначеному для призначення грантів.
Перевага надаватиметься тим науковцям, проекти яких уже матимуть
додаткове підтверджене фінансування з інших джерел або зможуть
довести своє подання до інших фондів. Якщо пошукувач уже отримував
грант для досліджень від НТШ-А, то наступне подання можна буде зробити
не раніше ніж через рік. Аплікант, перш ніж подаватиметься знову,
муситиме представити письмовий звіт про використання попереднього
гранту і пророблену ним роботу.
Правила отримання гранту: дослідницькі гранти призначаються для
пошуків матеріалів, їх опрацювання та написання праць. Кошти можуть
використовуватися для покриття таких витрат: робота в архівах і
10

копіювання архівних матеріалів, покриття витрат на дорогу, харчування та
проживання під час роботи в інших містах або країнах, інші витрати.
Максимальна сума гранту становитиме:
- $ 5,000 – для індивідуального подання;
- $ 7,500 – для колективного подання.
Необхідні матеріали:
- заява для отримання гранту;
- резюме (CV) із публікаціями;
- опис проекту, науковий контекст досліджуваної теми, наукова новизна
проекту для україністики та очікувані результати (публікація та ін.);
- докладний графік роботи над проектом і передбачуваний бюджет;
- мінімум два рекомендаційні листи.
Подання з усіма необхідними документами необхідно надсилати на
електронну адресу НТШ-А: grants@shevchenko.org
Дедлайн: 1 березня 2018 року.
Джерело: http://uamoderna.com/support/shevchenko-grants
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Гранти
Гранти

для

участі

у

конференціях,

що

передбачають

підтримку

пошукувачів, які планують брати участь у наукових конференціях і
виступити

із

доповіддю

або

повідомленням,

де

основна

увага

зосереджуватиметься на питаннях, пов’язаних з українською тематикою.
Насамперед грант призначатиметься для покриття витрат на дорогу.
Вимоги: до розгляду прийматимуться подання від тих пошукувачів, які
здобули

ступінь

магістра

у

галузі,

що

пов’язана

з

науковими

зацікавленнями апліканта й темою конференції.
Тема

доповіді

повинна

зосереджуватися

на

важливих

питаннях

українознавства.
Умови фінансування: максимальна сума гранту становитиме $ 1,000.
Використання коштів насамперед передбачається для оплати дороги і
проживання. Перевага надаватиметься тим поданням, анпліканти яких
можуть підтвердити додаткове фінансування з інших джерел.
Необхідні матеріали для подання:
- заява для отримання гранту;
- резюме (CV) із публікаціями;
- опис конференції, тема доповіді (доповідей), назва сесій, в яких
передбачається участь; тези доповіді, очікувані результати (публікації та
ін.), текст або коротке резюме доповіді й програма конференції;
- докладний графік роботи над проектом і передбачуваний бюджет;
- мінімум два рекомендаційні листи;
- лист-запрошення від організаторів конференції, який підтверджуватиме
участь пошукувача у конференції.
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Подання з усіма необхідними документами необхідно надсилати на
електронну адресу НТШ-А: grants@shevchenko.org
Дедлайн: 1 березня 2018 року.
Джерело: http://uamoderna.com/support/shevchenko-grants
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Стипендіальні програми
Стипендіальна програма «Karsh International Scholarship» університету
«Duke University» (США, Дарем).
«Duke University» пропонує стипендії іноземним студентам бакалаврату.
Мета стипендіальної програми - залучити до навчання кращих студентів
світу. На сьогодні такі стипендії вже отримують студенти з України, Румунії,
Іспанії, Нової Зеландії.
Університет

пропонує

повну

стипендію,

яка

покриває

навчання,

проживання й університетські збори. Також університет упродовж трьох
років пропонує близько 7.000 $ на оплату досліджень на період літніх
канікул.
Вимоги до кандидатів:
- заявки можуть подавати громадяни всіх країн світу;
- високий рівень володіння англійською мовою (IELTS - 7.0; internet-based
TOEFL - 100, TOEFL Paper-delivered Test - 75); ACT або SAT.
Претенденти на стипендію Karsh International Scholarship обираються
з-поміж іноземних абітурієнтів, які потребують фінансової допомоги.
Директор програми обирає фіналістів (основні критерії – академічна
успішність і лідерський потенціал у певній галузі навчання), з якими в кінці
березня буде проведено співбесіду по скайпу або телефоном. Результати
відбору оголошуються за наслідками співбесіди.
Кандидатам необхідно надати всю необхідну документацію до офісу
Financial Aid Оffice до кінця березня.
Із питаннями можна звертатися за адресою: ousf@duke.edu
Рівень: бакалаврат.
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Грант: повна оплата.
Дедлайн: 30 квітня 2018 року.
Джерело: http://admissions.duke.edu/application/instructions#generalinstructions-international https://karshscholars.duke.edu/
https://karshscholars.duke.edu/
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Стипендіальні програми
Стипендіальні програми для навчання в університеті «Deakin University»
(Австралія, Барвуд).
Австралійський університет «Deakin University» пропонує безкоштовне
навчання за програмами бакалаврату, магістратури та аспірантури.
Стипендії та гранти можуть отримати іноземні студенти для навчання на
стаціонарі за однією з академічних програм, а також здобути науковий
ступінь.
Стипендіальна

програма

«Deakin

Vice-Chancellor's

International

Scholarship» для іноземних студентів університету передбачає 100% або
50% оплату за навчання та забезпечення навчальними матеріалами.
Стипендіальна

програма

«Vice-Chancellor's

Academic

Excellence

Scholarship» для студентів бакалаврату передбачає 100% оплату за
навчання, а також фінансові виплати у розмірі 5,000 $ на рік.
Стипендіальна програма «Deakin Scholarship for Excellence» для студентів
бакалаврату, магістратури та аспірантури: для студентів бакалаврату –
5,000 $ на рік, для студентів магістратури й аспірантури – 10,000 $ на рік.
Стипендіальна програма «Deakin Student Support Scholarship» для
студентів бакалаврату, магістратури та аспірантури – від 1,000 $ до 10,000 $.
Вимоги до кандидатів:
- усі кандидати повинні відповідати вимогам академічної програми, на яку
будуть зараховані;
- високий рівень знання англійської мови;
- іноземні студенти можуть подати онлайн-заявку на навчання в
університеті.
16

Для заявки необхідно додати документи про:
- отриману освіту (назва навчального закладу і програми, тривалість
навчання та отримані кваліфікації);
- місце, де заявник навчається в даний момент (назва навчального закладу
і програми, тривалість навчання та час закінчення навчання);
- результати тестів на знання англійської мови;
- досвід роботи (якщо такий є), зазначивши ім'я роботодавця, час і
короткий опис роботи.
Із питаннями можна звертатися за адресою: enquire@deakin.edu.au
Рівень: бакалаврат, магістратура, аспірантура.
Дедлайн: 8 червня 2018 року.
Джерело: http://www.deakin.edu.au/courses/scholarships
http://www.deakin.edu.au/courses/how-to-apply/international-students
http://www.deakin.edu.au/courses/how-to-apply
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Стипендіальні програми
Оголошено конкурс на 2018-2019 навчальний рік за стипендіальною
програмою імені Лейна Кіркланда.

Польсько-американський фонд

свободи та фонд «Лідери змін» оголошують відкритий конкурс для
кандидатів

з

України,

Білорусі,

Росії,

Молдови,

Грузії,

Вірменії,

Азербайджану, Казахстану та Киргизстану на отримання стипендій імені
Лейна Кіркланда у 2018-2019 навчальному році.
До участі в програмі запрошуються кандидати, які мають намір по
закінченні стипендіальної програми повернутися до своєї країни та
розпочати впровадження проекту, застосовуючи в роботі здобуті знання й
досвід.
Стипендія: 1800 злотих на місяць (впродовж 9 місяців).
Додатково програма покриває такі витрати (близько 4200 злотих на
місяць):
- проживання в Польщі (впродовж 9 місяців);
- страховий медичний поліс KLOC у приватній установі;
- квитки до Польщі й назад (відповідно до встановленого ліміту);
- проїзний квиток у містах;
- візові витрати;
- придбання навчальних матеріалів і посібників (на суму не більше 2700
злотих);
- участь в орієнтаційно-вступній програмі та інтеграційно-тренінгових
з’їздах стипендіатів;
- курс польської мови (із жовтня по червень).
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Вимоги до кандидатів:
-

громадянство та постійне проживання в одній із вищевказаних держав

(особи, які мають карту постійного проживання в Польщі, не можуть
претендувати на отримання стипендії Кіркланда);
-

повна вища освіта (ступінь магістра);

-

вік до 35 років (в окремих випадках – до 40 років);

-

досвід професійної діяльності (мінімум 2 роки);

-

принаймні 2 роки перерви після останнього закордонного стажування,

що тривало понад 6 місяців;
-

навчання в рамках Програми імені Лейна Кіркланда може бути

реалізоване польською або англійською мовами (кандидати з України та
Білорусі не можуть навчатися англійською). Крім того, навчання лише
польською

мовою

надає

можливість

кандидатам

повною

мірою

скористатися освітньою пропозицією польських вишів на професійне
стажування.
Дедлайн: 1 березня 2018 року.
Джерело: http://www.monitor-press.com/ua/responsive/6209-20026.html
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Стипендіальні програми
12

стипендій

студентам

аспірантури

університету

«University

of

Copenhagen» (Данія, Копенгаген).
Вимоги до кандидатів: кандидати повинні закінчити 2-річну програму
магістратури (120 ECTS) або її еквівалент. Якщо кандидат ще не отримав
диплом магістра, необхідно документально підтвердити, що диплом буде
отримано до вересня 2018 р.; кандидати, які вже отримали ступінь магістра
за межами Данії, повинні мати підтвердження від Міністерства вищої
освіти і науки Данії про те, що їх ступінь відповідає ступеневі магістра в
Данії.

Також

враховується

академічна

успішність

кандидата,

план

дослідження і навчання в аспірантурі; добре володіння англійською
мовою.
Необхідні документи:
- опис проекту;
- резюме;
- угода (про право доступу до архівів, згода потенційного керівника);
- рекомендації та публікації;
- дипломи та транскрипти з оцінками.
Із питаннями звертатися за адресою: phd@hrsc.ku.dk
Дедлайн: 6 лютого 2018 року.
Джерело: http://employment.ku.dk/all-vacancies/?show=146354
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Стипендіальні програми
Уряд Угорщини у 2013 році відкрив стипендіальну програму «The
Stipendium Hungaricum Scholarship Programme». Мета програми –
залучити іноземних студентів на навчання до вищих навчальних закладів
Угорщини і стимулювати ВНЗ Угорщини зараховувати на навчання
талановитих іноземних студентів. На сьогодні 41 виш країни бере участь у
цій стипендіальній програмі.
Стипендіальна

програма

розрахована

на

студентів

бакалаврату,

магістратури, аспірантури та підготовчих і спеціалізованих курсів (програм,
студенти яких не отримують вчений ступінь по закінченні програми).
Також на стипендію можуть розраховувати студенти як очної, так і заочної
форм навчання.
У 2018-2019 навчальному році на стипендію можуть претендувати 4000
студентів з усіх країн світу.
Стипендія покриває плату за навчання, проживання (місце в гуртожитку
або фінансова компенсація розміром 40,000 HUF на увесь період
навчання), медичне страхування, а також щомісячні фінансові виплати (для
студентів бакалаврату, магістратури та інших програм – HUF 40,460 (EUR
130) на місяць, для студентів аспірантури – HUF 140,000 (EUR 450) на
місяць).
Вимоги до кандидатів:
Стипендіальна

програма

«The

Stipendium

Hungaricum

Scholarship

Programme» діє завдяки угоді та співпраці Міністерства людського
потенціалу Угорщини (Ministry of Human Capacities of Hungary) і
Міністерства вищої освіти. Кандидат зможе отримати стипендію лише
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після

того,

коли

його

кандидатуру

буде

затверджено

одним

із

уповноважених органів-партнерів програми. Кандидат повинен бути
представником країни, яка бере участь у програмі.
На стипендію не можуть претендувати кандидати, які проживають в
Угорщині або мають подвійне громадянство, а також претенденти, які
подають заявку на повторну участь у стипендіальній програмі.
Дедлайн: 16 лютого 2018 року.
Джерело:http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendiumhungaricum-scholarship-programme
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Стипендіальні програми
Стипендіальна програма від уряду Польщі для молодих вчених. Стипендію
можуть отримати студенти України, Білорусі, Молдови, Росії, країн
Центральної Азії та Кавказу. Ця програма дає можливість навчатися і
проводити дослідження впродовж

навчального року в одному з

університетів Польщі (на вибір).
По закінченню програми студенти повинні повернутися на батьківщину та
застосувати

отримані

знання

на

практиці.

Стипендіати

отримають

академічного керівника, який допоможе їм у написанні дослідницької
роботи.
Щороку уряд Польщі виплачує 70 стипендій. Їх можуть отримати
бакалаври і магістри гуманітарних наук, які бажають підвищити свій рівень
підготовки впродовж 9 місяців в одному з вишів Польщі.
Стипендія виплачується щомісяця готівкою, її сума складає 1350 злотих на
місяць.
Стипендію можуть отримати:
- громадяни України, Білорусі, Молдови, Росії, країн Центральної Азії
та Кавказу;
- кандидати, які мають академічні досягнення, організаторські здібності
та зможуть на практиці застосувати отримані знання у себе на
батьківщині в різних сферах академічного або соціального життя;
- кандидати, які мають диплом бакалавра або магістра, або ті, які
вивчали гуманітарні науки;
- кандидати, не старші 35 років;
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- кандидати, які знають польську мову на достатньому для навчання в
університеті рівні. Також у програмі можуть брати участь кандидати,
які

не

володіють

польською

мовою,

але

зобов'язуються

в

індивідуальному порядку пройти інтенсивні курси з її вивчення.
Необхідні документи:
- копія диплома бакалавра або магістра;
- заповнена заявка;
- мотиваційний лист;
- план-проект дослідження;
- резюме (польською або англійською мовою);
- список академічних публікацій, робіт, академічних проектів;
- документи, що підтверджують знання польської та англійської мов;
- додаткові документи, які можуть вплинути на рішення комісії про
нарахування стипендії.
Документи необхідно подати до посольства Польщі у країні заявника (це
можна зробити як особисто, так і відправити їх поштою). На конверті
необхідно зазначити: «Scholarship Program for Young Academicians». Також
відскановані

документи

(у

форматі

jpg)

необхідно

відправити

на

адресу: stypendia.studium@uw.edu.pl
Дедлайн: 1 березня 2018 року.
Джерело:http://english.studium.uw.edu.pl/scholarship-programs/scholarshipprogram-for-young-scholars/
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Стипендіальні програми
Фонд «Pershing Square Graduate Scholarships» пропонує п’ять стипендій
для оплати навчання обдарованим студентам магістерської програми «1+1
МВА», на якій можна отримати освіту за однією із програм магістратури
або за програмою МВА. Навчання триває 2 роки. Навчання відбувається в
Said Business School університету University of Oxford у Великобританії.
Стипендія покриває плату за навчання, всі обов'язкові внески, а також
проживання на період навчання в магістратурі та за програмою МВА.
Вимоги до кандидатів:
- висока академічна успішність;
- лідерський потенціал, який демонструють через досвід і мотивацію;
- запропонувати власне бачення того, як оксфордська програма «1+1
МВА» допоможе кандидатові у вирішенні означених проблем;
- кандидати повинні відповідати вимогам програми магістратури, на
яку зараховані, а також вимогам програми МВА;
- надати есе обсягом не більше 500 слів, в якому дати відповідь на
питання «Як Ви збираєтеся змінити світ? Як це говорить нам про Вас,
як про особистість?»
Дедлайн: 1 березня 2018 року.
Джерело:http://www.sbs.ox.ac.uk/programmes/degrees/1plus1/pershingsquare-scholarship
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Конкурси
У 2017 році Міжнародний конкурс фотографії від «SONY» відзначає своє
десятиріччя. Фотографи-переможці зможуть поїхати до Лондона на
церемонію нагородження, де й отримають призи.
Конкурс проводиться в таких категоріях:
-

професійні фотографи – необхідно надати серію знімків (від 5 до 10),
кожен знімок повинен супроводжуватися коротким описом;

- відкрита категорія – приймаються одиничні знімки в 10-ти різних
тематиках. Кожна фотографія з цієї групи автоматично бере участь у
національній категорії – це регіональні конкурси, які проводяться в
різних країнах;
- молодь – у цій категорії можуть брати участь молоді фотографи віком
від 12 до 19 років (приймається один знімок на тему «Краса»);
- студенти – це категорія для фотографів, які навчаються на денному
відділенні фотографії.
Щороку приз розміром 30,000 $ і обладнання Sony ділять між собою
переможці всіх категорій. Кожної весни в Лондоні проходить виставка, де
виставляються роботи переможців.
Джерело: https://www.worldphoto.org/ru
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Конкурси
Конкурс на гранти Президента України для підтримки наукових досліджень
молодих учених у 2019 році. На конкурс подаються проекти з
фундаментальних та прикладних наукових досліджень, здатні зробити
істотний

вклад

у

розширення

й

поглиблення

наукових

знань,

відзначаються новизною в постановці й методах проведення досліджень,
мають неабияке наукове й практичне значення.
До участі в конкурсі допускаються: молоді вчені віком (на час подання
запиту): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати
наук – до 30 років (не включно!).
Грошовий розмір гранту складає: для докторів наук – 90 тис. грн; для
докторантів – 75 тис. грн; для кандидатів наук – 60 тис. грн.
Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень,
так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (зокрема тих, на
проведення яких гранти вже надавалися).
Подані

на

конкурс

роботи

розглядаються

Державним

Фондом

Фундаментальних Досліджень (ДФФД) у встановленому порядку.
При розгляді проектів оцінюються:
- актуальність тематики;
- оригінальність наукової ідеї;
- наукова новизна та практичне значення очікуваних результатів;
- наукова кваліфікація молодого вченого;
- забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.
Термін виконання проекту не повинен перевищувати одного року.
До електронних матеріалів запиту додаються:
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- паперова заявка (файл формується після заповнення електронної
форми) із титульним листом, який містить підписи всіх учасників
проекту, підпис керівника організації та мокру печатку (титульний
лист запиту формується автоматично при збереженні файлу запиту
на комп’ютері заявника) – 2 примірники;
- гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка)
зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень – 1
примірник;
- довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник;
- копії

опублікованих

монографій)

за

молодим

тематикою

ученим

проекту

наукових

(до

праць

(крім

п’яти найменувань) –

1 примірник;
- завірені копії першої сторінки паспорта і сторінки, де зазначена
прописка (реєстрація) – 1 примірник;
- завірена копія диплома про присудження відповідного наукового
ступеня – 1 примірник.
Дедлайн: 20 лютого 2018 року.
Джерело:
http://www.dffd.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=281%3Ade
rzhavnyi-fond-fundamentalnykh-doslidzhen-oholoshuie-konkurs-f-82-nahranty-prezydenta-ukrainy&Itemid=508&lang=ua
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Конкурси
Конкурси Програми «Еразмус+» 2018 року відкрито! З оголошенням про
конкурси можна ознайомитись у черговому номері «Офіційного вісника
Європейського Союзу» від 25.10.2017 р.
Просимо ознайомитися з умовами участі та підготовки проектних заявок
за напрямами Програми «Еразмус+»:
КА1: Навчальна мобільність;
КА2: Проекти співпраці.
Запрошуємо вищі навчальні заклади та інші організації України до
активної участі в конкурсах «Еразмус+»!
Джерело: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programmeguide_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.361.01.0032.01.ENG&toc=OJ:C:2017:3
61:TOC
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Конкурси
Літературний конкурс для школярів «ПероДактиль».
Учасниками конкурсу можуть бути діти віком від 8 до 16 років. Для
учасників Конкурсу територіальних обмежень немає: у ньому можуть
брати участь діти, які проживають у будь-якому куточку Землі.
Вікові категорії та номінації. Учасники Конкурсу розподіляються за
віковими категоріями, в кожній з яких передбачається 3 премії в
номінаціях «Проза» та «Поезія»:
-

8 -10 років;

-

11-13 років;

-

14-16 років.

Вимоги до робіт:
- до участі в конкурсі допускаються твори, написані українською мовою,
які раніше не друкувалися, не розповсюджувалися і права на які не були
передані третім особам;
- обмежень щодо жанру, теми, стилю та кількості поданих робіт немає.
Виняток складають релігійні та політичні теми;
- обсяг прозового твору – не більше 35 000 знаків, загальний обсяг поезій
– до 20 000 знаків.
- колективна творчість не приймається.
Нагороди:
-

І місце у кожній віковій категорії передбачає грошовий приз –
2000 грн;

- ІІ та ІІІ місця – цінні призи від партнерів проекту.
Подати заявку можна на сайті: perodaktyl.com.ua
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Дедлайн: 28 січня 2018 року.
Джерело: http://perodaktyl.com.ua/
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Конкурси
Триває прийом творів на Всеукраїнський учнівський літературномистецький конкурс «Стежками Каменяра». Мета конкурсу – посилення
творчої мотивації у вивченні учнями закладів загальної середньої освіти
творчості Івана Франка через створення літературно-мистецьких творів у
різних жанрах, в яких працював Іван Франко, та дослідження його
літературної

спадщини,

наукової,

культурологічної

та

громадської

діяльності.
Переможці конкурсу визначаються у таких номінаціях: «проза», «поезія»,
«драматургія», «краща ілюстрація до творів Івана Франка».
До участі в конкурсі запрошуються учні закладів загальної середньої освіти
віком від 6 до 16 років (включно).
У кожній з номінацій визначається один переможець у таких вікових
категоріях:
- учасники віком 6-11 років;
- учасники віком 12-16 років.
Право висування робіт на конкурс мають:
- заклади загальної середньої освіти, де навчаються автори конкурсних
робіт (за поданням адміністрації чи колегіального органу);
- автори робіт (конкурсні роботи подаються власноруч або батьками).
Вимоги до конкурсних робіт:
- учасники конкурсу мають право самостійного вибору теми. Один і той
же автор може брати участь у кількох номінаціях і подавати на конкурс
декілька робіт;
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- конкурсні роботи прийматимуться щороку з 1 грудня по 1 лютого за
адресою, названою оргкомітетом;
- конкурсна робота (крім ілюстрацій) виконується українською мовою і
подається на конкурс на електронному носії;
- обсяг роботи (крім ілюстрацій) – не більше 5 сторінок друкованого тексту
на папері формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14,
міжрядковий інтервал - 1,5;
- конкурсна робота в номінації «Краща ілюстрація до творів Івана Франка»
виконується у вигляді зображення, що супроводжує і доповнює тексти до
творів Івана Франка (малюнки, гравюри, графіка), - на 1 сторінці формату
не більшого за «А2» і надсилається поштою на адресу: 01030, м. Київ,
вул. Володимирська, 48 а, оф. 15, Міжнародний фонд Івана Франка з
позначкою «На конкурс «Стежками Каменяра».
Конкурсні роботи повинні відповідати таким вимогам: художньомистецька цінність, патріотизм, соціальна значущість. Для участі в Конкурсі
автори, установи чи організації у визначені цим Положенням строки
подають заявку на конкурс, форму якої затверджує оргкомітет конкурсу.
Журі визначає переможців конкурсу дистанційно в кожній із номінацій та
вікових групах окремо за допомогою встановлення рейтингу балів робітномінантів, які зазначені в електронному бюлетені, від «1» до «100».
За підсумками конкурсу щороку, у термін до 30 квітня, оргкомітет
оголошує переможців у кожній із номінації та в обох вікових категоріях.
Призи:
- переможцям Конкурсу вручаються нагороди у негрошовій формі
(відповідно до рішення Ради засновників, це можуть бути різноманітні
призи, книги, оргтехніка тощо);
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-

переможцям

конкурсу

вручаються

дипломи,

затвердженого

оргкомітетом зразка;
- кращі конкурсні роботи видаються окремою книгою, виданням книги
опікується Рада засновників;
- відзначення переможців Конкурсу проводиться щорічно напередодні
28 травня у м. Києві біля пам’ятника Іванові Франку.
Дедлайн: 1 лютого 2018 року.
Джерело:https://docs.google.com/forms/d/1vPf1TQ3KhhyDsmy9CO13ArXtly
XghftRmNdk1ZEZp1U/viewform?edit_requested=true
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Стажування
«Studium Eropy Wschodniej» оголосила набір кандидатів на отримання
головної нагороди та проходження наукових стажувань імені Івана
Виговського у 2018-2019 навчальному році.
Нагорода імені Івана Виговського – це 12-місячне науково-дидактичне
стажування у шести польських університетах для кандидатів у галузі
гуманітарних наук. У рамках нагороди організатори пропонують також
чотиримісячні дослідницькі стажування у двох польських університетах для
кандидатів у галузі соціальних, точних, економічних, технічних, аграрних
наук і бібліотекознавства.
Програму спільно фінансують 25 польських наукових інституцій.
Заявки

із

зазначенням

навчальними

заслуг

закладами,

та

досягнень

інститутами,

кандидата

організаціями,

подаються
установами,

товариствами тощо або приватними особами. Заявку на нагороду можуть
подавати також самі кандидати (за умови підтримки навчальними
закладами, інститутами, установами або публічними особами). Просимо
надсилати

їх

на

адресу

Студій

Східної

Європи

до

15

січня

2017 р.: stypendia.studium@uw.edu.pl
Обов’язки лауреата/стажера:
- 2 місяці перебування в кожному з університетів;
- лауреат зобов’язаний виступити з однією публічною лекцією та провести
близько шести лекцій у навчальному закладі, який його прийматиме
(згідно з рішенням навчального закладу);
- надати звіт про стажування;
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- якщо результатом перебування лауреата/стажера в Польщі стануть
публікації, він зобов’язаний розмістити в них інформацію про нагороду.
На сайті Центру східноєвропейських студій можна завантажити анкети
кандидатів на нагороду й наукові стажування, а також правила конкурсу.
Проект фінансується в рамках програми польської співпраці для розвитку
Міністерства закордонних справ у 2018 р.
Дедлайн: 14 січня 2018 року.
Джерело:http://studium.uw.edu.pl/nagrodystaze/nagroda-im-iwanawyhowskiego/nabor-do-nagrody-im-iwana-wyhowskiego/
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Стажування
Стажування в університеті Білефельда (Німеччина). Дослідники, які
працюють над дисертацією з історії, соціології, соціальної антропології або
політології, запрошуються на стажування до Німеччини. Впродовж
чотирьох

місяців

учасники

будуть

працювати

над

своєю

темою,

використовуючи ресурси університету. Означений конкурс є щорічним.
Необхідні документи:
- біографічні дані (макс. 1000 слів) (рекомендації);
- супровідний лист (максимум 600 слів) (рекомендації);
- опис дисертаційної роботи (максимум 2000 слів) (рекомендації);
- робочий графік і терміни перебування у BGHS;
- рекомендаційний лист від керівника/радника у вашому університеті
(ваш науковий керівник може надіслати лист безпосередньо до BGHS:
application-bghs@uni-bielefeld.de);
- університетський

(магістерський)

сертифікат.

Необхідно

додати

завірений переклад, якщо не недані сертифікати англійською або
німецькою мовами.
Дедлайн: 15 січня 2018 року.
Джерело:http://www.unibielefeld.de/%28en%29/bghs/Ausschreibungen/visiting_fellowships.html
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Стажування
На програму стажування українських студентів в університетах Канади
«Сanada's Mitacs Globalink Research Internship Program for Ukraine»
запрошуються апліканти з різних наукових дисциплін.
Програма Mitacs Globalink Research Internship – це міжнародна ініціатива
для іноземних студентів, зокрема й з України, що передбачає дослідницьке
стажування в Канаді.
Щорічно з травня по вересень учасники, які пройшли відбір, беруть участь
у 12-тижневому дослідницькому стажуванні під керівництвом канадських
викладачів

університетів

із

різних

наукових

дисциплін.

Програма

стажування на сьогодні доступна у більше ніж 60 університетах Канади.
Випускники програми Globalink Research Internship, які зацікавлені в
поверненні до Канади для продовження навчання в магістратурі, мають
право на отримання стипендії Globalink Graduate Fellowship.
Програма передбачає:
- роботу над спільним проектом із професором канадського університету
(відповідно до інтересів, навичок та попереднього досвіду студента);
- переліт до Канади;
- трансфер з аеропорту до місця проживання;
- стипендію на проживання та харчування;
- медичне страхування;
- зарахування на період стажування до канадського університету;
- підтримку студентів-менторів у гуртожитку канадського університету;
- можливість відвідування заходів, воркшопів, семінарів із професійного
розвитку;
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- сертифікат, що підтверджує проходження програми Globalink Research
Internship.
Необхідні документи:
- онлайн-заявка на участь у програмі;
- резюме з описом наукових інтересів;
- лист-рекомендація від професора чи наукового керівника з описом
досвіду досліджень та наукових інтересів (інструкція);
- виписка з оцінками з університету (підтвердження рівня середнього
академічного балу вище 80%).
Документи, які підтверджують володіння англійською чи французькою
мовами, не потрібні. Рівень володіння мовою визначає професор із
Канади під час skype-інтерв’ю.
Із

запитаннями

слід

звертатися

на

електронну

адресу:

info@mitacsua.org або за телефоном + 38 095 655 15 91 (Ірина Тимченко).
Джерело: http://www.mitacsua.org/
http://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-internship
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