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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам підбірку конференцій та стипендійних програм.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Fulbright Visiting Scholar Program
Організатор: Програма академічних обмiнiв імені Фулбрайта в Україні.
Призначення:

проведення досліджень в університетах, наукових та дослідницьких

інституціях США на період від трьох до дев'яти місяців.
Участь у Програмі – це можливість набути цінний досвід, зітканий з десятків, сотень різних
напрацювань й досягнень, удоступнених у американському науковому середовищі; досвід,
що базований на живому спілкуванні «від людини до людини» й дискусійному обміні
думками; досвід, що спонукає не тільки робити порівняння й ініціювати зміни у власних
інституціях/сферах діяльності/дотичних галузях, але й стати їх активними учасниками;
досвід, що уможливлює вихід поза межі локального інтелектуального простору через
багатоактне спілкування й працю над спільними проектами з науковцями й інституціями
США, рівно ж як і інших країн світу.
Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі дисципліни
Кваліфікаційні вимоги. У конкурсі можуть брати участь:
•

кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, доктори наук;

•

дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), з
досвідом науково-дослідної роботи не менше п'яти років, з наявними публікаціями
(статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних
(міжнародних) наукових фахових виданнях;

•

діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи – з
повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), досвідом роботи не менше п'яти років,
значними професійними досягненнями, науковим доробком в обраній галузі
дослідження (статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або
іноземних (міжнародних) фахових наукових виданнях.

Загальні вимоги до кандидатів:
•

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

•

вільно володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного
спілкування в англомовному науковому середовищі;

•

повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до
вимог візи J-1, що її отримують учасники програм обмінів.

Умови гранту:
Тривалість гранту – 3-9 місяців. Програма не передбачає здобуття наукового ступеня.
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Учасники Програми отримують:
•

щомісячну стипендію;

•

додаткові кошти для придбання професійної літератури;

•

медичне страхування;

•

квиток в обидва боки.

Комплект документів для участі у конкурсі (усі документи англійською мовою!):
•

[онлайнова анкета], розміщена за адресою https://apply.iie.org/fvsp2020 .
Інструкції до заповнення анкети;

Документи, що прописані в анкеті, але подання яких не є у переліку обов'язкових:
English Language Proficiency; Financial Support/Budget; Letter of Support From Home
Institution.
•

опис проекту наукових досліджень обсягом не більше 5-ти сторінок, 3.500 слів;
поданий/завантажений у відповідну секцію онлайнової анкети;

•

бібліографія до наукового проекту обсягом 1-3 сторінки, завантажена в онлайнову
анкету;

•

curriculum vitae, уміщений у відповідну секцію онлайнової анкети; обов'язковим
додатком до CV є список наукових публікацій;

•

три рекомендаційні листи; Зареєстровані згідно інструкцій рекомендодавці (секція
«Register Recommenders») виповнюють відповідні онлайн форми рекомендаційних
листів англійською мовою. Відповідальністю апліканта є попіклуватись про вчасне
подання рекомендацій.

•

лист-запрошення з американської інституції (за наявності, не є обов'язковим
документом, але бажаним);

•

обов'язкові

додаткові

форми:

(1) Signature

Form

(2) Згода

на

обробку

персональних даних (виповнені й роздруковані, з датою заповнення й засвідчені
особистим підписом, у двох примірниках надіслати поштою або ж принести за
адресою Офісу Програми імені Фулбрайта).
Відсутність будь-якого із перелічених вище документів, за винятком листа-запрошення,
унеможливить участь у конкурсі.
Критерії відбору кандидатів на участь у Програмі:
•

наукові досягнення й напрацювання;

•

послідовність наукових намагань, зв'язок попередньо набутого досвіду з цілями й
завданнями заявленим на конкурс проектом дослідження;
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з

чітким

обґрунтуванням важливості його реалізації для українських, рівно ж як і
американських, інституцій, та відповідної галузі у цілому;
•

переконливо продемонстрований потенціал до співпраці з американськими та
українськими колегами;

•

готовність до ініціювання й упровадження нових курсів/проектів/програм з дотичної
спеціалізації/фаху,

поширення

й

популяризація

отриманих

результатів

проведеного дослідження по поверненні в Україну.
Конкурсний відбір здійснюється в Україні й передбачає такі етапи:
•

перевірка наявності повного комплекту документів та відповідності заявників
вимогам конкурсу (жовтень 2019 року);

•

рецензування робіт американськими й українськими фахівцями та визначення
півфіналістів (листопад 2019 року);

•

співбесіда англійською мовою з півфіналістами; визначення рекомендованих
кандидатів на участь у Програмі американо-українською комісією (грудень
2019 року). Співбесіда відбувається тільки за умови особистої присутності
кандидата, інші способи її проведення - по скайпу, телефону тощо - не є
прийнятними. Місце проведення - Офіс Програми імені Фулбрайта в Україні (вул.
Еспланадна, 20, кімн. 904, Київ).

•

затвердження стипендіатів Програми й поінформування про їх статус (квітеньтравень 2020 року).

Останній термін подання документів: 15 жовтня 2019 року (заповнити онлайнову
анкету до 15 жовтня 2019, 23:59).
Координатор програми: Вероніка Алексанич valeksanych@iie.org
Асистент програми: office.ukraine@iie.org
Додаткова інформація: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html
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Стипендіальні програми DAAD для України
Організатор: DAAD (Німецька служба академічних обмінів).
Цільова аудиторія:
•

для студентів та випускників;

•

аспірантів та молодих науковців;

•

для вчених.

Стипендії на навчання в бакалавраті в німецьких вишах не надаються.
Вікові обмеження: відсутні.
Розмір стипендії: як правило, 750 євро для студентів, 850 євро для випускників та 1.200
євро для аспірантів та кандидатів наук; викладачі отримують, як правило, 2000 євро для
асистентів, старших викладачів та доцентів, 2150 євро для професорів.
Мова

навчання:

німецька

або

англійська

залежно

від

обраної

програми.

Для

німецькомовних програм можна отримати в Україні сертифікат TestDaF або GoetheZertifkat. Для англомовних програм зазвичай необхідні TOEFL або IELTS.
Необхідний рівень володіння мовою можна знайти на сайтах німецьких ВНЗ в умовах
вступу на обрані програми.
Терміни подання заявок: Документи для заяви на стипендію на більшість стипендійних
програм подаються, як правило, восени на наступний навчальний рік. Точні строки
подання заяв можна знайти в описі кожної стипендійної програми.
Процедура відбору: Всі стипендії надаються на конкурсній основі. Конкурсний відбір
здійснюють експертні комісії, до складу яких входять професори німецьких та інколи
українських ВНЗ. Зазвичай відбір проходить у декілька етапів.
При відборі береться до уваги академічна успішність, результати іспитів, наукова
кваліфікація, якість і актуальність наукового проекту (аспіранти та вчені), мотивація
(студенти), інші досягнення (публікації, відзнаки, олімпіади, конкурси тощо), знання
німецької або англійської мови (залежно від програми), запрошення від німецького
професора (аспіранти та вчені).
Додаткова інформація про стипендії:
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stypendialni-programy-dlya-ukrayiny/
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/
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IV міжнародна конференція «Весняні наукові читання»
Організатор: ГО Центр наукових публікацій.
Мета: забезпечити широкий обмін науковими здобутками, концептами та поглядами щодо
актуальних питань розвитку науки. Результати творчих доробків авторів знаходять
відображення в збірках (кожна збірка формується під відповідну тематику конференції), що
публікуються щомісяця та розсилаються як авторам статей, так і в основні наукові та
університетські бібліотеки та установи.
Дата проведення: 30 квітня 2019 року.
Місце проведення: м. Київ.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма проведення конференції: заочна.
Напрями конференції:
01 Фізико-математичні науки
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
06 Сільськогосподарські науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки
13 Педагогічні науки
14 Медичні науки

15 Фармацевтичні науки
16 Ветеринарні науки
17 Мистецтвознавство
18 Архітектура
19 Психологічні науки
20 Військові науки
21 Національна безпека
22 Соціологічні науки
23 Політичні науки
24 Фізичне виховання та спорт
25 Державне управління
26 Культурологія
27 Соціальні комунікації

Останній термін подання наукових матеріалів: 30 квітня 2019 року.
Організаційний внесок за участь у конференції: 280 грн.
Контактна інформація: www.cnp.org.ua, s-p@cnp.org.ua
Додаткова інформація:
http://cnp.org.ua/Archive/Inform/Informaciinyi%20lyst_Konferenciia_30_04_2019.pdf
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Міжнародна науково-практична конференція «Фінансовий сектор
Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід,
стратегічні орієнтири для України»
Організатор: Академія праці, соціальних відносин і туризму.
Мета

конференції: стати платформою для обміну досвідом, новими ідеями та

результатами наукових досліджень, що розкривають різні аспекти функціонування
фінансового сектора ЄС та України та їх впливу на сталий розвиток. Запрошуються
представники закладів вищої освіти, дослідники, аспіранти, представники органів влади,
професійних груп, громадянського суспільства, чиї дослідження чи інтереси зосереджені
на взаємозв'язку між фінансовим сектором та сталим розвитком.
Дата проведення: 6 червня 2019 року.
Місце проведення: м. Київ.
Напрями роботи конференції:
✓ Секція 1. Сучасні тенденції розвитку фінансового сектору ЄС у контексті сталого розвитку:
структура, моделі управління, актуальні тенденції, виклики та суперечності, реформування
фінансового нагляду та регулювання для посилення ролі фінансового сектору ЄС в
забезпеченні сталого розвитку.
✓ Секція 2. Нові інструменти для фінансування сталого розвитку в ЄС та світі: сталі
фінансові інструменти, інновації на фінансових ринках, зелені інвестиції/фінанси,
соціально-відповідальні інвестиції, проектне фінансування, краудфандинг, фінансова
підтримка малого та середнього бізнесу, соціального підприємництва та стартапів,
корпоративна соціальна відповідальність фінансового бізнесу та інші сталі практики.
✓ Секція 3. Впровадження сталих ініціатив у фінансовому секторі України: сучасний стан та
перспективи розвитку банківських та небанківських фінансових установ у контексті сталого
розвитку, проблеми та перспективи фінансового сектору у контексті європейської
інтеграції, впровадження сталих ініціатив українськими фінансовими посередниками,
шляхи переорієнтації фінансового сектору на забезпечення сталого розвитку економіки
України, уроки й можливості досвіду ЄС для України.
Останній термін подання тез: до 1 червня 2019 року.
Контакти організаторів: finsectoreu@socosvita.kiev.ua або glp2002@ukr.net
Додаткова інформація: https://www.socosvita.kiev.ua/node/2191
https://www.science-community.org/ru/node/202496?spush=cGx2X21hcmVuQHVrci5uZXQ=
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XXIV Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки
в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний
простір»
Організатори: Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України,
Наукова рада з наукознавства Міжнародної асоціації академій наук, Державна установа
«Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН
України»,

Одеський

національний

політехнічний

університет,

Український

союз

промисловців і підприємців, ГО «Агенція європейських інновацій», ГО «Академія
сучасного політика».
Мета конференції: обговорення проблем і перспектив інноваційного розвитку економіки
України та її регіонів як стратегічних пріоритетів держави, забезпечення технологічного
розвитку

на

основі

випереджаючого

зростання

високотехнологічних

галузей

промисловості, дослідження аспектів взаємодії влади, науки та бізнесу як факторів стійкого
економічного зростання в контексті інтеграції України в Європейський науковоінноваційний простір.
Дата проведення: 19 – 21 червня 2019 року.
Місце проведення: м. Одеса , пр-т Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний
університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій.
Цільова аудиторія: науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, представники державних
установ, зацікавлені організації та бізнес.
У роботі конференції беруть участь керівники та спеціалісти міністерств і відомств,
національних академій наук, місцевих державних адміністрацій, наукових установ, закладів
вищої освіти, інноваційних підприємств України та зарубіжних країн.
Тематика доповідей і повідомлень на конференції:
інноваційний розвиток, технологічна модернізація економіки, впровадження
новітніх технологічних рішень та випуск високотехнологічної продукції – єдиний шлях для
виходу України з економічної кризи;
•

регіональний аспект інноваційної діяльності, конкурентоспроможність економіки,
економічна безпека, взаємодія влади, науки та бізнесу;
•

національні та регіональні інноваційні системи та програми, проблеми та
перспективи створення інноваційної інфраструктури;
•

проблеми розвитку сучасного інноваційного підприємництва та підготовки кадрів в
умовах структурних змін в економіці;
•
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поєднання можливостей і потреб науки, освіти та виробництва в Україні,
представлення науково-технічних розробок закладів вищої освіти, національних академій
наук; налагодження контактів з потенційними інвесторами та міжнародне співробітництво
в інноваційній сфері;
•

розвиток механізмів державного управління та нормативно-правової бази
інноваційної діяльності в Україні, створення правових засад підтримки інноваційних
підприємств та “стартапів”;
•

цифрова економіка: поточний стан та перспективи розвитку; відкрита наука та
відкриті інновації, питання комерціалізації результатів науково-технічної діяльності та
підготовки фахівців з управління інтелектуальною власністю;
•

цивілізаційний поступ наукоємного суспільства: загальнодержавні та регіональні
механізми стратегії «Індустрія 4.0»;
•

•

історія науки і техніки через призму інновацій;

трансформація наукових знань у виробничу функцію та інформаційно-технологічна
підтримка цього процесу;
•

сучасні механізми запиту на результати науки щодо розвитку технологічної сфери
виробництва, державна та підприємницька мотивація стимулювання технологічного
оновлення сфери виробництва;
•

чутливість сфери прикладної науки до появи нових запитів від практики, засоби
створення інтерфейсів передачі запитів практики до наукової сфери.
•

Контакти організаторів: odessa@stepscenter.org.ua
Реєстрація для включення в програмі конференції: до 10 травня 2019 року.
Організаційний внесок за участь у роботі конференції: очна форма – 250-300 грн,
дистанційна – 150-200 грн.
Додаткова інформація:
https://www.science-community.org/ru/node/202420?spush=cGx2X21hcmVuQHVrci5uZXQ=
https://stepscenter.org.ua/archives/1999
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До уваги зацікавлених осіб!
Щоб підписатися на електронну версію Інформаційного
вісника, надішліть повідомлення на нашу електронну адресу
та додайте коротку інформацію про себе та свою
організацію (прізвище, ім’я, назва організації, ваша посада,
електронна адреса, контактний телефон).
Більше інформації про заходи міжнародного характеру Ви
зможете дізнатися на сайті Національної академії
державного управління при Президентові України
в рубриці «Міжнародне співробітництво»
www.academy.gov.ua
або на сторінці відділу в мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/napa.international/

НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління
при Президентові України
Відділ забезпечення міжнародних зв’язків
тел./факс (044) 481-21-76
E-mail: napa.international@ukr.net
вул. Пугачова, 12/2,
к. 207
м. Київ, 04050
Інформаційний вісник підготувала:
Людмила Пономаренко

