
КОНФЕРЕНЦІЇ, КОНТУРСИ, ГРАНТИ, ВЕБІНАРИ за 2019 р. 

“International Biodiversity & Ecology Sciences Symposium (BioEco2019)”, which will be held on 26-28 

September 2019 in İstanbul, Turkey.  

Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 9th ESENIAS Workshop "Species, ecosystems and 

areas of conservation concern under threat from the invasive alien species" 03–06 September 2019 

ISRS "RIVERINE LANDSCAPES AS COUPLED SOCIO-ECOLOGICAL SYSTEMS" 8th – 13th Sept. 

2019 Vienna, Austria 

Молодіжний форум МАБ 2019 з питань біорізноманіття, триватиме 15–18 вересня 2019 року в 

біосферному резерваті ЮНЕСКО Чанбайшань (Китай) 

12-15 вересня 2019 р. на базі Львівського національного університету імені Івана Франка 

відбудеться міжнародна зоологічна конференція «Фауна України на межі XX-XXI ст. Стан і 

біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», присвячена 220 річниці від дня 

народження О. Завадського. 

Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS 11) 

Міжнародна наукова конференція, присвячена 95-ти річному ювілею академіка НАН України 

Ювеналія Петровича Зайцева «ДОСЯГНЕННЯ У ВИВЧЕННІ КРАЙОВОГО ЕФЕКТУ ВОДНИХ 

ЕКОСИСТЕМ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ» 13-14 червня 2019 р., Україна, Одеса, база 

відпочинку «Чорноморка» 

Запрошуємо вас взяти участь у щорічних Наукових читаннях присвячених Дню 

Науки «Екологічні дослідження Дніпровсько-Бузького регіону», які відбудуться в м. Херсоні 

(Херсонська гідробіологічна станція НАН України) 16 травня 2019 року. 

ХV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ” 

VIII Всеукраїнська молодіжна наукова конференція "ІДЕЇ ТА НОВАЦІЇ В СИСТЕМІ НАУК ПРО 

ЗЕМЛЮ" Україна, Kиїв,  

10-12 квітня, 2019 року. 

The 67
th 

Annual Meeting of the British Phycological Society will be held at The Scottish Association for 

Marine Science in Oban from the 7th to the 10th of January 2019. 

Приглашаем Вас принять участие в XVI Международной научной конференции диатомологов 

«Диатомовые водоросли: морфология, систематика, флористика, экология, палеогеография, 

биостратиграфия», посвященной 90-летию со дня рождения З.И. Глезер 

ІІ міжнародна наукова конференція «СЬОГОДЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ» 09-10 листопада 

2018 року. 

VII Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології" 

присвячена 100-річчю від дня заснування Національної академії наук України м. Київ, 13-14 

листопада 2018 р. 

  

Конференція молодих дослідників-зоологів–2018, присвячена 100-річчю Національної академії 

наук України. Київ, 14-16 листопада 2018 року в Інституті зоології НАН України. 

https://bioeco2019.com/
http://hydrobio.kiev.ua/images/news/9th_ESENIAS_conference_announcement3.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/news/9th_ESENIAS_conference_announcement3.pdf
http://riversociety.org/isrs-2019-announced-vienna-in-september/
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5303
http://hydrobio.kiev.ua/images/inform-letter-1-UA.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/inform-letter-1-UA.pdf
http://www.sefs11.biol.pmf.hr/
http://hydrobio.kiev.ua/images/Zaitsev_Conference_First_announcement_-_ua.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/Zaitsev_Conference_First_announcement_-_ua.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/text/doc/Konferen/Zaproshenya_2019.pdf
http://conferences.lnu.edu.ua/index.php/bology-progress/bology-progress-2019
http://gc.igs-nas.org.ua/
http://gc.igs-nas.org.ua/
https://bps2019.brphycsoc.org/
http://hydrobio.kiev.ua/images/news/1_circular_ru.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/news/1_circular_ru.pdf
https://mbio17sspu.blogspot.com/2018/09/2018.html#more
https://uhmi.org.ua/conf/conf_7_2018/
https://uhmi.org.ua/conf/conf_7_2018/
http://www.izan.kiev.ua/rmd/rmd-conf.htm
http://www.izan.kiev.ua/rmd/rmd-conf.htm


Environmental Knowledge and Policy Innovation between East and West. Minsk, 28-30 May 2019. 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі X Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Біологічні дослідження – 2019», яка відбудеться 16–18 березня 2019 року на базі природничого 

факультету, Житомирського державного університету ім.Івана Франка. 

Програма «Глобальні інновації через науку і технології» (Global Innovation through Science and 

Technology, GIST) запрошує до участі в конкурсі проектів-ідей. Термін - до 2 березня 2020 

включно. 

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до 

Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук 

Всеукраїнський конкурс патентів на винаходи, що видані протягом останніх за 5 років. Прийом 

матеріалів до 29 лютого 2020 року.  

  

Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України до 1 березня 2020 року проводить прийом 

робіт для участі в конкурсі на здобуття Премії Верховної Ради України молодим вченим 

Конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського Національної академії наук України 

Конкурс на здобуття премій імені видатних учених України 

Конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі 

наукові роботи 

Спільний конкурс Національної академії наук України та Словацької академії наук 

Конкурс на здобуття премії за видатні результати, одержані українськими та польськими вченими 

при проведенні спільних досліджень 

Конкурс на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених та стипендій НАН 

України для молодих вчених (актуально до 20.09.2019) 

Конкурс на здобуття грантів у 2019 р, умови проведення 

Конкурс на проведення наукових (науково-технічних) робіт у 2020 році за напрямом «Підтримка 

пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок» (актуально до 15.09.2019) 

Премія «Для жінок у науці – 2019» (національна) 

Міжнародна премія L'OREAL-UNESCO 2020 для жінок-науковців 

Спільний конкурс Національної академії наук України та Чеської академії наук 2020–2022 

Конкурс проектів НДР молодих учених НАН УкраїниНАН України 

Конкурс на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів 

наук 

http://west2east.pskgu.ru/
http://hydrobio.kiev.ua/images/konf_19.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/konf_19.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/GIST_2020.pdf
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5938
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5938
http://hydrobio.kiev.ua/images/Konk_patent_2020.pdf
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5984
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5156
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5155
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5154
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5154
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5015
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4660
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4660
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5419
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5419
http://hydrobio.kiev.ua/images/text/doc/426_1230.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/text/doc/umovy.docx
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5307
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5307
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5307
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4980
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5042
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4817
http://hydrobio.kiev.ua/images/text/doc/195.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/text/doc/190319_3_DorPrVRU2019.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/text/doc/190319_3_DorPrVRU2019.pdf


Конкурс проектів за цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Інтелектуальна 

екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» ( «Нова 

енергетика») на 2019-2021 роки 

Конкурс на краще книжкове видання НАН України 2019 року 

Міжнародні постдокторські стипендії ISBLUE з морських наук 

Триває прийом робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2019 року 

Конкурс на здобуття премій Президента України для молодих учених 2019 року 

Конкурс на здобуття премій імені видатних учених України. 

Конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського Національної академії наук України. 

Конкурс українсько-білоруських науково-дослідних проектів на 2019-2020 роки. 

Конкурс спільних науково-дослідних проектів науковців Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка та Національної академії наук України на 2019-2020 рр. 

Національна академія наук (НАН) України та Болгарська академія наук (БАН) на підставі 

укладеної між ними Угоди оголошують спільний конкурс українсько-болгарських проектів на 

2019–2021рр. 

Конкурс на здобуття премій для студентів вищих навчальних закладів і молодих учених, що 

присуджуються Національною академією наук України у 2018 році. 

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до 

Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук 

Конкурс науково-технічних проектів установ НАН України. 

 Гранти: 

Онлайнплатформа для публічних консультацій Європейської Комісії щодо змістовного 

наповнення наступної рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Horizon Europe» (2021–

2027) та визначення її пріоритетів на перші роки реалізації (2021–2024) 

«Elephant Hackathon» Підтримка інноваційних наукових Проектів відновлення біоресурсів у 

області: агропромисловості, водних ресурсів, біотехнологій, ефективної енергетики, зменшення 

викидів СО2. 

Програма "Freigeist" для молодих дослідників. Гранти на проведення досліджень в Німеччині.  

The International Association for Danube Research (IAD) supports young researchers (PhD students and 

young PostDocs) from the Danube River basin to present the results of their work by offering travel 

grants for ISRS2019.  

Priority will be given to IAD members. Deadline for submissions is April 15th, 2019. 

 Семінари:  

«ЧИСТА ВОДА І РЕМЕДІАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. НАГОЛОС НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ 

КАТАСТРОФІ ТА ІНШИХ АНТРОПОГЕННИХ ЗАБРУДНЕННЯХ» 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4649
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4649
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=4641
https://www.euromarinenetwork.eu/news/isblue-international-postdoctoral-fellowships-marine-sciences
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=4582
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=4581
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Announcements/Pages/View.aspx?MessageID=4099
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=4098
https://mon.gov.ua/ua/news/startuye-konkurs-ukrayinsko-biloruskih-naukovo-doslidnih-proektiv-na-2019-2020-roki
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=4319
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=4319
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=4391&fbclid=IwAR20F_oWgSzXYg12P8rBtP-JcNig2NVqz2Yrs8LYlTeFR2PbxfTWEtUnOu0
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=4391&fbclid=IwAR20F_oWgSzXYg12P8rBtP-JcNig2NVqz2Yrs8LYlTeFR2PbxfTWEtUnOu0
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Announcements/Pages/View.aspx?MessageID=4100
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=4559&fbclid=IwAR1CxVhkJtDLvdUCsjbS_EoSsS66HA0qN-0oZlN0fw2Cip6FRfeyWt6OiaY
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=4559&fbclid=IwAR1CxVhkJtDLvdUCsjbS_EoSsS66HA0qN-0oZlN0fw2Cip6FRfeyWt6OiaY
http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/R-181227-738.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024
http://elephantfund.com.ua/?utm_source=miriam&utm_medium=email&utm_campaign=hackathon
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/freigeist-fellowships
http://isrs2019.info/cms/index.php/iad-travel-grant.html
http://isrs2019.info/cms/index.php/iad-travel-grant.html
http://hydrobio.kiev.ua/images/text/doc/2019_Conf_Water_First_Inform_Letter_UKR.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/text/doc/2019_Conf_Water_First_Inform_Letter_UKR.pdf


Місце проведення: Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, вул. 

Академіка Заболотного, 148, м. Київ, Україна 03143 

Час проведення: вівторок, 23 квітня, 2019 

 Вебінари: 

18 грудня 16:00-17:30 Експрес курс по продуктам Web of Science group 

Тези: Платформа Web of Science: бази, можливості, обмеження. Web of Science Core Collection: 

склад, поля та типи пошуків (базовий, розширений в пристатейній літературі), аналіз та 

результатів, імпакт фактор, індекс Гірша, цитування, схожі записи. Визначення кращих робіт, 

лідерів галузі, потенційних партнерів, журналів для публікації. EndNote. Створення колекції 

документів, оформлення статті за форматом видання, створення звітів для групи науковців. 

Publons|ResearcherID та Orcid створення, наповнення, можливості та використання авторських 

профілів 

Journal Citation Reports – колекція видань з імпакт фактором. Можливості для авторів та журналів, 

пошук та збереження інформації 

Master Journals List – безкоштовний відкритий перелік видань Web of Science. Перевірка індексації 

видання 

Реєстрація http://bit.ly/2Lb8Rxc 

Доповідач: Тихонкова Ірина, к.б.н, інформаційно-аналітичні ресурси та навчання Clarivate 

Analytics 

Ресурсы Web of Science group для эффективной научной деятельности 

Наукометрия для начинающих. 

История возникновения. Цели и Задачи. Данные для анализа и их ограничения. Основные 

показатели. Корректное и некорректное применение, причины и следствия. Возможности для 

страны, организации и ученого. Платформа Web of Science: обзор возможностей. Фейки и мифы о 

наукометрии. Ответы на вопросы слушателей 

http://bit.ly/2LdgqDQ 

18 декабря 12:00 

http://bit.ly/33JTSRz 

Возможности платформы Web of Science для эффективной научной деятельности 

Поиск и анализ научной литературы. Выявление значимых работ, ученых, организаций, журналов, 

анализ грантовой поддержки. Оценка темы исследования, поиск партнеров, сохранение 

результатов. 

Работа в основной коллекции и специализированных базах. Базовый, расширенный и поиск в 

пристатейной литературе. Ответы на вопросы слушателей 

17 декабря 9:00 

http://bit.ly/34H7det 

19 декабря 12:00 

http://bit.ly/2OHXdMJ 

  

Публикационная стратегия ученого 

Критерии качества научных изданий. Бизнес-модели издания. Где и как найти бесплатный журнал. 

Публикационный процесс. Выбор издания. Структура статьи. Оформление рукописи по формату 

журнала. Рецензирование. Почему отклоняют статьи. Что недопустимо в научной коммуникации. 

http://bit.ly/2Lb8Rxc
http://bit.ly/2LdgqDQ
http://bit.ly/33JTSRz
http://bit.ly/34H7det
http://bit.ly/2OHXdMJ


Распространение публикации. Journal Citation Reports, EndNote, Master Journal List. Ответы на 

вопросы слушателей 

18декабря 9:00 

http://bit.ly/33GGEVk 

16 декабря 12:00 

http://bit.ly/2DyRGkT 

  

Презентация достижений автора и организации 

Авторские профили ученого Publons |ResearcherID, ORCID, Researchgate и организации 

(Organization-enhanced profile): возможности, функции, ограничения, создание и корректировка. 

Можно ли повлиять на цитируемость работ. Отчеты о публикационной деятельности для группы 

ученых/организации за требуемый промежуток времени в EndNote. Ответы на вопросы 

слушателей 

19 декабря 9:00 

http://bit.ly/2DCDwiU 

17 декабря 12:00 

http://bit.ly/2stIWdA 

   

Серія вебінарів від Clarivate Analytics українською та російською мовами 16-19 липня: 

 Чи(м) допоможе Web of Science науковцю, 16 липня, 16:15 

 Про що говорять авторські профілі Publons, ResearcherID, ORCID та інші, 17 липня, 16:15 

 Як опублікуватися у виданні що індексується у Web of Science Core Collection Як 

опублікуватися у виданні що індексується у Web of Science Core Collection , 18 липня, 16:15 

 Web of Science: поиск наиболее востребованной научной информации, 17 июля 15:00 

 Publons для ученого, рецензента, журнала и научного фонда, 17 июля 10:00, 18 июля 15:00 

 Расширенные возможности платформы Web of Science для научной деятельности, 18 июля 

10:00, 19 июля 15:00 

 Современных журналы: хорошие, плохие и хищнические, 19 июля 10:00 

«Інтернаціоналізація науково-дослідницької та інноваційної діяльності – вивчення моделей 

міжнародного партнерства з інновацій» – відбудеться 18 липня 2019 року об 11.00 год. за 

київським часом. 

Конкурси програми «Горизонт 2020» поточного року за напрямом «Розширення участі» та 

відповідним стипендіям, пов’язаним із форматом «Дії Марі Склодовської-Кюрі», має на меті 

ознайомити й заохотити до активного подання заявок на конкурси, затверджені оновленою 

версією програми за цим напрямом. Захід буде проведено 23 липня 2019 року об 11.00 год. за 

київським часом.  

24 липня 2019 року об 11.00 год. за київським часом, слухачам буде надано інформацію щодо 

останніх у програмі «Горизонт 2020» конкурсів за напрямом «Наука з суспільством та для 

суспільства», а також щодо нової рамкової програми ЄС «Horizon Europe» та її відмінностей від 

поточної рамкової програми. Презентація проводитиметься з огляду на необхідність завчасного 

інформування потенційних учасників, стейкхолдерів, національних фінансуючих інституцій про 

нові умови та  правила участі у перших же оголошених конкурсах 2021 року. 

http://bit.ly/33GGEVk
http://bit.ly/2DyRGkT
http://bit.ly/2DCDwiU
http://bit.ly/2stIWdA
http://bit.ly/2RPEqP6
http://bit.ly/323zV8v
http://bit.ly/2Lz3xEM
http://bit.ly/2Lz3xEM
http://bit.ly/2XmGzbo
http://bit.ly/2KVEpZA
http://bit.ly/2YqlVDn
http://bit.ly/2LwZXen
http://bit.ly/2Jm7euN
http://bit.ly/2NscLVY
https://www.eap-plus.eu/object/event/304
https://www.eap-plus.eu/object/event/304
https://www.eap-plus.eu/object/event/302
https://www.eap-plus.eu/object/event/302
https://www.eap-plus.eu/object/event/303
https://www.eap-plus.eu/object/event/303
https://www.eap-plus.eu/object/event/303


  

 


