
 

 

 

 

 

Інформаційний листок 
 

До уваги деканів факультетів, директорів інститутів 
та керівників підрозділів університету! 

 

Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 130 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 

У номері представлені матеріали: 
 

1. Короткострокова наукова стипендія – “Весняний конкурс”. 
Посольство Франції в Україні у продовження започаткованої в жовтні 
програми наукових стипендій відкриває новий конкурс стипендій для 
здійснення короткострокових (1-2 місяці) наукових стажувань у Франції. 
Розміром 1060 євро на місяць – транспортні витрати кандидат 
сплачує самостійно, ця стипендія розрахована на аспірантів та 
молодих науковців, громадян України, які навчаються в вищому 
освітньому та/або науковому закладі України в аспірантурі чи 
докторантурі та мають необхідність провести дослідницьку роботу 
та/або прослухати освітній курс у Франції (від 1 до 2 місяців). 
Розглядатися будуть тільки документи кандидатів, які не отримували 
останні три роки фінансування за такою самою програмою. 
Бажано, щоб ці наукові стажування відбувалися у рамках існуючого 
співробітництва чи тільки-но створеного між освітнім та/або науковим 
закладами Франції та України. 
Для участі у конкурсі кандидатам необхідно направити електронною 
поштою не пізніше 5 травня 2009 року стислий науковий проект 
(1-2 сторінки) французькою чи англійською мовами, листи підтримки 
від приймаючого французького закладу і українського навчального 
закладу, де навчається кандидат, та резюме. 
Рішення про надання стипендії буде повідомлене кандидатам 
найпізніше до 20 травня 2009 року. Наукове стажування повинне 
розпочатися у період з 15 червня по 15 жовтня 2009 року. 
У відповідь на запропоновану допомогу Посольство Франції 
вимагатиме у стипендіатів підготувати письмовий звіт проведених 
наукових робіт, а також пропозиції відповідно до можливого розвитку 
співробітництва, в рамках якого відбулося стажування. Лауреати 
заохочуються також до вступу в Українську асоціацію випускників 
французьких освітніх програм (AUDESF - www.audesf.org.ua). 
Контакти: 



Оксана Ландо 
Координатор стипендій 
Центр наукового та університетського співробітництва 
тел.: + 380 44 239 33 79 / 31 36 
факс: + 380 44 590 36 40 / 239 31 36 
електронна пошта : cfucus@gmail.com 
Детальна інформація: www.audesf.org.ua 
 

2. Французько-український конкурс. 
Відкриття спільного французько-українського конкурсу 
проектів Національної академії наук України (НАН України), 
Державного фонду фундаментальних досліджень(ДФФД) та 
Національного центру наукових досліджень Франції (Centre National de 
la recherche Scientifique (CNRS). Переможці конкурсу отримають 
фінансову підтримку на 3 роки для проведення фундаментальних 
наукових досліджень в таких галузях знань: 
математика; фізика і Астрономія; інформатика; технічні науки; науки 
про Землю та навколишнє середовище; науки про життя; хімія; 
соціогуманітарні науки. 
Терміни подання заявок: 
з 1 квітня по 31 травня 2009 року здійснюється паралельна подача 
наукових проектів для участі в конкурсі.  
Увага! починаючи з 2009 року українські науковці вищих 
навчальних закладів теж можуть брати участь у конкурсі:  
- вчені вищих навчальних закладів направляють заявки в ДФФД 
(за детальною інформацією звертайтеся до пані Ірини Величко 246 39 
27,velichkoirina2008@ukr.net),  
- вчені наукових закладів Академії наук направляють заявки в 
НАН України(за формами НАНУ): 
http://www.nas.gov.ua/Activity/ScientificEffort/JointCompetitions/Pages/09_
PICS.aspx ; 
- з французького боку вчені подають документи в CNRS (за 
формами CNRS) 
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article155 .  
Неузгоджені заявки або заявки, подані тільки однією Стороною, 
не розглядаються. 
Контактна особа: Мирончук Олена Аркадіївна - Відділ міжнародних 
зв'язків Президії НАН України,  
Тел:(044)2357139,Факс:(044)2396635, 
E mail: Elena.Myronchuk@nas.gov.ua 
Детальна інформація: 
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?rubrique230 
http://www.nas.gov.ua/Publishers/Archive/Pages/default.aspx 
 
 



3. Програма з охорони та раціонального використання 
навколишнього середовища. 

«Центр міжнародних навчальних програм для аспірантів в області  
охорони оточуючого середовища (CIPSEM)» включає один 
розширений та три коротких курси для аспірантів-спеціалістів з країн, 
що розвиваються, та країн з перехідною економікою. CIPSEM – спільна 
програма від організацій UNEP (ЮНЕП – програма ООН щодо 
довкілля); UNESCO (ЮНЕСКО – організація ООН з питань освіти, 
науки і культури), уряду Німеччини та Дрезденського технічного 
університету. 
Крайній  строк: 15 червня 2009. 
Детальна інформація:  
http://tudresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_forst_geo_u
nd_hydrowissenschaften/cipsem 
 

4. Стипендії німецького бундестагу. 
Німецький Бундестаг пропонує випускникам вищих навчальних 
закладів 5-ти місячні стипендії у німецькому парламенті (Берлін). 
Стипендія включає: 450 євро щомісячно, безплатне проживання, а 
також медичне страхування та страхування відповідальності. 
Оплачуються витрати на проїзд до Берліну та назад. 
Вимоги до аплікантів: українське громадянство; закінчена вища 
освіта; гарні знання з німецької мови; не старше 30 років на час 
отримання стипендії. Тривалість програми з 1 березня до 31 липня 
кожного року. Термін подачі заявок до 30 червня 2009 року. 
Детальна інформація: 
www.bundestag.de/internat_austausch/ips/info/ukraine.html 
 

5. Всеукраїнський конкурс “Інноваційний прорив – 2009”. 
Це перший в Україні конкурс інноваційних ідей національного 
масштабу. Ціль проекту – пошук новаторських розробок українських 
авторів та перетворення їх в інвестиційно - приваблюючі проекти. 
Конкурс проходить за підтримки провідних вітчизняних компаній 
приватних інвесторів, які зацікавлені у фінансуванні перспективних 
інноваційних рішень. Технологічні напрямки робіт: 
енергетика, альтернативні джерела енергії; нанотехнології та нові 
матеріали; ІТ та телекомунікації; приладобудування; електроніка; 
будівельні матеріали та технології; (повний перелік на сайті: 
www.ukrinnovation.com). 
Інноваційний проект – 2009 – це відкритий проект, учасником якого 
може стати кожний. Для авторів заявок участь в проекті безкоштовна. 
Подати заявку можна з 15 квітня до 31 серпня 2009 року на сайті 
www.ukrinnovation.com. 
Детальна інформація: www.ukrinnovation.com 
 



6. EMARO - European Master in Advanced Robotics 
(Європейський магістр в галузі сучасної робототехніки). 

EMARO об'єднаний курс Магістрів проводиться: Ecole Centrale de 
Nantes (Франція), Варшавським Університетом Технологій (Польща), і 
Університетом Женовії (Італія). 
Курс магістрів EMARO відкритий для європейський студентів і 
студентів Третіх країн, які вже отримали перший університетський 
ступінь (Бакалавра) у сфері, що має відношення до робототехніки, 
наприклад: радіотехніка, механіка, системне проектування, прикладна 
математика та інформатика. Випускник повинен отримати диплом до 
31 липня 2009 року для неєвропейських студентів і до 30 вересня для 
європейських студентів. Претенденти мають гарно володіти 
англійською мовою. Заявка буде закрита для неєвропейських 
студентів, що не претендують на грант Erasmus Mundus 15 травня 
2009. Заявка буде закрита для студентів ЄС 10 липня 2009  
Детальна інформація: http://emaro.irccyn.ec-nantes.fr/  
 
Випуск № 130 інформаційної системи «Джерело» можна знайти на 
сайті: http://ipd.kpi.ua 
За інформацією звертатися до кімн. 054 головного корпусу,  
Тел: 406-80-19, контактна особа – Мирошник Олександра. 
E-mail: s.shukayev@kpi.ua 
Керівник відділу міжнародних проектів   Шукаєв С.М. 


