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Інформаційний бюлетень 
Донецької обласної ради молодих 
учених 

Випуск №8 від 29 січня 2012 року 
 

 
Шановні колеги! 

 
Пропонуємо Вашій увазі випуск інформаційного Бюлетеня Донецької обласної ради 

молодих учених (ДОРМУ). Метою цього видання є надання Вам інформації про сучасні 
освітні, молодіжні та наукові проекти, програми, конкурси, а також про семінари, 
конференції, тренінги, стажування, мовні курси тощо.  

Координацію розсилки здійснюють для Вас члени Бюро Донецької обласної ради 
молодих учених, тому якщо у Вас є інформація, якою Ви бажаєте поділитись із своїми 
колегами, просимо писати до нас. Ваші повідомлення, як завжди, чекаємо на е-пошті: 
don.obl.rmu@gmail.com. 

Пишіть, якщо у Вас є бажання долучитись до нашої Команди!  
 
Щиро Ваші, Бюро ДОРМУ. 
 

КОНКУРСИ, ГРАНТИ, СТИПЕНДІЇ 
 

Конкурс на здобуття щорічних премій Президента України  
для молодих вчених. 

 Оголошено конкурс на здобуття щорічних премій Президента України для 
молодих вчених. Висунення праць на здобуття премій здійснюється науковими 
установами та організаціями, документи оформленої праці подаються за 
підпорядкованістю до президії Національних академій наук України, колегій міністерств 
та інших центральних органів виконавчої влади. Представлення праць до Комітету з 
Державних премій України в галузі науки і техніки провадиться президіями Національних 
академій наук України, колегіями міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади до 1 березня 2012 року. Для висунення робіт молодих учених НАН України 
необхідно організувати подання Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України до 
10 лютого 2012 року. 

Повідомлення розміщено на сайті Комітету з Державних премій України в галузі 
науки і техніки: 
http://kdpu-nt.gov.ua/content/shchor%D1%96chn%D1%96-prem%D1%96%D1%97-prezidenta-
ukra%D1%97ni-dlya-molodikh-vchenikh-prisudzhuyutsya 
 

 
Конкурс  наукових проектів на одержання грантів Президента України для 

підтримки наукових досліджень молодих учених 
Оголошено конкурс Ф49 наукових проектів на одержання грантів Президента 

України для підтримки наукових досліджень молодих учених. Запити подаються до 1 
березня 2012 року включно.  

Інформація - на сайті Державного фонду фундаментальних досліджень 
(http://www.dffd.gov.ua/uk/2010-07-16-08-20-35/274-f-49.html) 
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Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові 
України 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.07 №1333, щорічно 
присуджуються 60 премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 
розбудові України у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян кожна. Для 
участі молодих учених НАН України у конкурсі на здобуття зазначеної Премії в номінації 
"За наукові досягнення" документи приймаються до 7 березня 2012 року.  

Інформацію розміщено на сайті НАН України: 
http://www.nas.gov.ua/nm/news/Pages/Konkurs_PrKMU2012.aspx 

 
 

Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим 
 

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. Для 
участі молодих учених НАН України в конкурсі на здобуття зазначених премій необхідно 
до 10 березня 2012 року подати до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України 
відповідні матеріали.  

Інформацію розміщено на сайті НАН України: 
http://www.nas.gov.ua/nm/news/Pages/PremiyaVRU2012.aspx 

 
 

Конкурс для молодих дослідників на одержання стипендій для навчання в 
аспірантурі 

 
Посольство Франції в Україні оголошує конкурс для молодих дослідників на 

одержання стипендій для навчання в аспірантурі зі спільним французько-українським 
науковим керівництвом для роботи над дисертацією. Документи необхідно подати 
щонайпізніше 15 березня 2012 року.  

Інформація - на сайті Посольства Франції в Україні: 
http://ambafrance-ua.org/Stipendiial-nii-programi#Attrib 

 
 

Іменні стипендії Верховної Ради України молодим ученим 
 
Відповідно до постанови Верховної Ради України від 16.03.2007 № 774-V, щорічно 

молодим ученим віком до 35 років, що проводять фундаментальні наукові дослідження та 
збагатили науку визначними здобутками, призначають 30 іменних стипендій Верховної 
Ради України. Для участі молодих учених НАН України в конкурсі на здобуття 
зазначених іменних стипендій необхідно до 10 травня 2012 року подати відповідні 
документи до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України.  

Інформацію розміщено на сайті НАН України: 
http://www.nas.gov.ua/nm/contests/scholarship/VR/Documents/Post_VRU_%E2%84%9

6774.pdf 
 

 
Конкурс спільних проектів фундаментальних досліджень за підтримки 
Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) та Німецького 

дослідницького товариства (DFG) 
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Відповідно до Протоколу про наміри німецько-української академічної співпраці 
між Німецьким дослідницьким товариством (DFG) та Державним фондом 
фундаментальних досліджень (ДФФД) оголошено неперервний конкурс (Ф39) спільних 
проектів фундаментальних досліджень. Запити на конкурс приймаються впродовж року 
без обмеження термінів їх подання. Український та німецький керівники спільного 
проекту до подачі запиту узгоджують тематику досліджень, назву проекту, розподіл 
наукових завдань, що виконуватимуться кожною стороною, а також план-графік робіт.  
Детальна інформація - на сайті ДФФД: 
http://dffd.itdev.org.ua/Joomla/index.php/uk/2010-07-16-08-20-35/50--dfg-39 
 

 
Стипендії і фінансова підтримка на проведення науково-дослідних робіт на території 

Німеччини 
 

Фонд імені Фріца Тіссена надає іноземним спеціалістам стипендії і фінансову 
підтримку на проведення науково-дослідних робіт на території Німеччини. Стипендія 
розрахована на іноземних пошукувачів, що мають ступінь кандидата наук.  

Інформація - на сайті Fritz Thyssen Stiftung: 
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/promotion/types-of-support/stipends/?L=1 

 
 

Стипендії для проведення досліджень в австрійських науково-дослідних 
інститутах 

 
Австрійський науковий фонд (FWF) надає стипендії для проведення досліджень в 

австрійських науково-дослідних інститутах. Заявки приймаються за всіма науковими 
дисциплінами.  

Інформацію розміщено на сайті Австрійського наукового фонду: 
http://www.fwf.ac.at/en/projects/meitner.html 
 

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ 
 

Запрошуємо Вас на сторінку Донецької обласної ради молодих учених для перегляду 
оголошень щодо конференцій в залежності від галузей знань: http://dormu.at.ua/board 

 
 

Для підписки на інформаційний бюлетень ДОРМУ, достатньо зареєструватися на нашому 
сайті за адресою: http://dormu.at.ua 
 
Якщо Ви маєте інформацію, яку буде доцільно поширити через наш інформаційний 
бюлетень, просимо звертатись. Пишіть нам, якщо Ви маєте зауваження та пропозиції 
стосовно розсилки, ми врахуємо Ваші побажання.  
 
Випуск підготували: О.Л. Зуєв, О.В. Логачова 
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