
    

 

 

Розпочався прийом заявок на участь у форумі 
«Green Talents 2021» 

 
Станьте учасником престижної мережі досліджень сталого 
розвитку, отримайте унікальний доступ до провідних вчених 
Німеччини та станьте частиною міжнародного обміну 
інноваційними зеленими ідеями. 

Бонн, 7 квітня 2021 р. Стійке майбутнє потребує світлих молодих талантів. Ви 
перспективний дослідник, який прагне створити краще, більш стійке майбутнє 
для всіх? Ви працюєте над стійкими, інноваційними ідеями, які допоможуть 
реалізувати Цілі сталого розвитку ООН? Ви прагнете познайомитися з 
підходом Німеччини до досліджень щодо сталого розвитку? 

Міжнародний форум «Green Talents - International Forum for High Potentials in 
Sustainable Development» запрошує Вас подати заявку на участь у програмі 
2021 року. Поділіться своїми інноваційними ідеями та закладіть основу для 
тривалої співпраці з німецькими науковими установами та міжнародними 
дослідниками. 

«Green Talents award 2021» — це: 

 запрошення відвідати семиденний віртуальний науковий форум у 
жовтні 2021 року: 

 "Наукові сесії" з провідними німецькими закладами, установами 
та компаніями з питань сталого розвитку, які в рамках 
ексклюзивних віртуальних оглядів познайомлять вас зі своїми 
передовими дослідженнями та проектами; 

 Віртуальні зустрічі з обраними Вами німецькими експертами для 
обговорення перспектив подальших спільних досліджень і 
співпраці; 

 Широкий спектр семінарів, присвячених цілям сталого розвитку 
та просуванню Вашої наукової кар'єри; 

 можливість розширення мережі професійних контактів з іншими 
«Зеленими талантами», випускниками «Зелених талантів» 
попередніх років та дослідниками; 

 Офіційна віртуальна церемонія нагородження з вашими 
колегами «Зеленими талантами» та спеціальними гостями 

 повністю оплачене наукове стажування в Німеччині тривалістю до 
трьох місяців в організації за Вашим вибором у 2022 році; 

 необмежений доступ до мережі випускників престижної програми 
«Green Talents». 

Додаткова інформація 

З 2009 року форум «Green Talents» організовує Федеральне міністерство 
освіти і наукових досліджень Німеччини. Роботу форуму курує міністр освіти і 
наукових досліджень Німеччини Аня Карлічек. Щорічно 25 молодих вчених з Контакт: 
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різних країн стають учасниками цього заходу, який активно сприяє реалізації 
інноваційних екологічних ініціатив у сфері сталого розвитку. 

На сьогоднішній день учасниками цієї програми стали 282 видатних вчених з 
72 країн, які досягли вражаючих успіхів у сфері сталого розвитку своїх громад, 
регіонів і країн. 

 

Вимоги до учасників: заявки приймаються від магістрантів, докторантів і 
постдоків, а також від молодих фахівців, які пропрацювали за фахом не 
більше трьох років (без урахування досвіду роботи за фахом в процесі 
отримання наукового ступеня) і приділяють особливу увагу питанням сталого 
розвитку. Кандидат повинен прекрасно володіти англійською мовою і мати 
широкі наукові знання. Кандидат не повинен бути громадянином Німеччини, 
постійно чи тимчасово проживати в Німеччині на момент подачі заявки. 

З більш детальною інформацією, зокрема флаєром і трейлером щодо заходу, 
можна познайомитися на веб-сайті www.greentalents.de. Слідкуйте за нами в 
Twitter. 

Прийом заявок закінчується 19 травня 2021 року о 14:00 (за 
центральноєвропейським часом) 

 

Нагадаємо, що Україна отримала вже три нагороди в конкурсі Green Talents: 

у 2010 році до списку переможців потрапила Юлія Нікітченко 
(http://www.greentalents.de/awardees_awardees2010.php) з Національного 
авіаційного університету, 

у 2012 р. – Віктор Брус 
(http://www.greentalents.de/awardees_awardees2012.php) - молодший науковий 
співробітник кафедри електроніки та енергетики Чернівецького національного 
університету 

у 2015 р. - Ксенія Кравченко (http://www.greentalents.de/awardees-2015.php) - 
Український незалежний інститут екології. 

 


