
 

 

 

 

 

Інформаційний листок 
 

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

 

Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 131 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 

У номері представлені матеріали: 
 

1. Стажування для іноземних студентів: програма “Стажер-
дослідник” та програма "Навчання в японському 
університеті" на 2010 рік. 

 
Закінчення терміну прийому анкет: 19 червня 2009 року о 17:00 
Мова програми: японська/англійська. 
Документи для подання заявки на участь в програмі: аплікаційна 
форма; план досліджень; форма рекомендаційного листа; форма 
медичної довідки. (переглянути та завантажити форми документів 
можна на сайті: 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/U/Home-page/index.ukr.htm 
Дата, місце проведення письмового іспиту: 
Україна: 9.07.09, Українсько-японський центр НТУУ “КПІ”. 
Детальна інформація : 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/U/Home-page/index.ukr.htm 
 

 
 

2. В рамках програми Марі Кюрі представлені вакансії для 
дослідників з країн, що не входять до складу ЄС. 

I Вакансія для кваліфікованих дослідників в області «Забруднення 
повітря» (Air Pollution). 
Вакансія представлена Лабораторією оцінки впливу на оточуюче 
середовище Технологічного інституту Ізраїлю - Текніон, що 
знаходиться в м. Хайфа (Ізраїль), в рамках програми Марі Кюрі 
(FP7/People - Marie Curie Actions). Строк подачі заявок 30 червня 
2009 року. Заявки слід подавати  електронною поштою. 
 



II Вакансія для кваліфікованих дослідників в області «Науки про 
землю та фізики твердого тіла» (Earth Science and Solid State 
Physics).  
Вакансія представлена Інститутом мінералогії та фізики 
конденсованих середовищ університету П’єра і Марі Кюрі (Париж, 
Франція), в рамках проекту C2C («Організація мереж з підготовки 
дослідників», FP6/Marie Curie Actions “Research Training Networks”).  
Строк  подачі заявок 15 липня 2009 року.  
Заявки слід подавати електронною поштою.  
Термін навчання: 1 рік. 
Детальна інформація:  
http://www.fp7-ncp.kiev.ua/doc/1/Newsletter4_2009_Ru.pdf 
 

3. Проект DAAD (Німецької служби академічних обмінів) 
“Німецька для академічних цілей”  

Запрошуються студенти, які добре володіють німецькою мовою та 
бажають проживати протягом семестру (або довше) в Германії. 
Заявку подавати до 31.05.09 р. 
Форму заявки та всю необхідну інформацію щодо проекту можна 
знайти на головній веб-сторінці академії (http://profis.hs-zigr.de/profis/ ).  
Додаткову інформацію можна отримати у координатора проекту Ганни 
Мюллер:http://profis.hs-zigr.de/; http://sister.hs-zigr.de/ 
Детальна інформація: http://profis.hs-zigr.de/profis/ 
 

4. Стипендії на навчання фонду ім. Ханієля 
Стипендії фонду ім. Ханієля призначені для отримання європейського 
ступеня магістра в одному з німецьких Вузів. Вони розраховані на 
висококваліфікованих фахівців в області економіки з країн Центральної 
і Східної Європи. 
Стипендії виплачуються для післядипломної освіти протягом 1-2 років. 
Після навчання випускники проходять практику в міжнародній 
організації або на підприємстві, яке діє на міжнародному рівні. 
Фінансування: Залежно від кваліфікації і вартості навчання 
виплачується сума в розмірі від 5 000 до 8 000 Євро. 
Подати заявку можна на німецькій або англійській мові. 
Необхідно надати: 
• автобіографія у вигляді таблиці 
• переклад і завірена копія диплома 
• сертифікати, підтверджуючі володіння німецькою і англійською 
мовою 
• допуск на післядипломну освіту 
• часовий і фінансовий план для практики 
• дві рекомендації викладачів 
• обґрунтування 



У обґрунтуванні вкажіть свої професійні плани на майбутнє і чого Ви 
прагнете досягти завдяки перебуванню в Германії. 
Терміни подачі заявок: Заявки на зимовий семестр подаються до 31 
травня. 
Заявки відправляйте за адресою: 
Haniel Stiftung 
Franz-Haniel-Platz 1 
47119 Duisburg 
Докладна інформація опублікована на сайті фонду: http://www.haniel-
stiftung.de/ . 
http://v4.udsu.ru/inter/haniel_foundation 
 

5. Конкурс спільних українсько-турецьких науково-технічних 
проектів на період 2010-2011 роки 

Відповідно до положень Угоди між Міністерством освіти і науки України 
та Радою з наукових і технологічних досліджень Турецької Республіки 
про співробітництво в галузі науки і технологічних досліджень від 26 
лютого 1997 року Міністерство освіти і науки України та Рада з 
наукових і технологічних досліджень Турецької Республіки оголошують 
конкурс спільних українсько-турецьких науково-технічних проектів на 
період 2010-2011 роки. 
Конкурс є відкритим для будь-яких вищих навчальних закладів, 
науково-дослідних інститутів та інших наукових установ обох країн. 
До участі у конкурсі приймаються проекти за такими пріоритетними 
напрямками українсько-турецького науково-технічного співробітництва: 

• науки про життя;  

• нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;  

• нанотехнології;  

• сейсмологія та передбачення землетрусів;  

• екологія Чорного моря;  

• новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, 
промисловості та агропромисловому комплексі.  

• нові речовини і матеріали.  
Основні документи та терміни подання заявок на конкурс 

• анотація проекту (до 500 слів);  

• заповнені аплікаційні форми (додаються);  

• акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по 
темі проекту;  

• лист від організації-співвиконавця спільного проекту.  
Кандидатам на участь у конкурсі з українського боку потрібно мати 
підтвердження про те, що їх турецькі партнери подали відповідну 
проектну пропозицію до Ради з наукових і технологічних досліджень 
Турецької Республіки. 



Проектні пропозиції мають бути надіслані за аплікаційною формою 
українською та англійською мовами. 
Після перевірки відповідності проектних пропозицій вимогам конкурсу і 
проведення експертизи паралельно в обох країнах, Спільна 
українсько-турецька комісія з науково-технічного співробітництва за 
рейтингом результатів експертизи приймає рішення про включення 
науково-дослідних проектів до Програми науково-технічного 
співробітництва між Україною та Турецькою Республікою на 2010-2011 
рр. 
Дата оголошення конкурсу - 20 квітня 2009 року;  
Оостанній термін подачі заявок - 30 червня 2009 року (за датою на 
поштовому штемпелі) оголошення результатів конкурсу після 
засідання Спільної українсько-турецької комісії з науково-технічного 
співробітництва на сайті МОН України (грудень 2009 року)  
Тривалість кожного проекту - 2 роки. Фінансування виділяється на 
кожний рік окремо. Рішення про продовження фінансування на 
наступний рік приймається на основі звітів про виконання 1 етапу 
спільної роботи. 
Приймання заявок від українських вчених здійснюється тільки в 
оригіналі за адресою: 
Міністерство освіти і науки України 
Відповідальна особа  
в Міністерстві освіти і науки України: 
Лєснова Олена Юріївна 
Департамент міжнародного співробітництва і європейської 
інтеграції  
01601, м. Київ 
бульв.Т.Шевченко, 16 
Тел: 246 38 35 
E-maіl: e_lesnova@mon.gov.ua 
http://www.pu.if.ua/inst/ndc/intelect/inngrant.html  
 

6. Дослідницькі стипендії Центру наукової культури А. Вольта 
(природні, технічні, гуманітарні дисципліни) 
Центр наукової культури А. Вольта за участю The Cariplo Foundation 
оголошує конкурс стипендій для вчених з Росії і СНД. У конкурсі 
можуть взяти участь професори і/або висококваліфіковані вчені - 
громадяни СНД або що постійно проживають в цих країнах, є 
викладачами або науковими співробітниками університетів або 
науково-дослідних інститутів в рідній країні. Від учасників конкурсу 
потрібне знання англійської мови. В рамках стипендіальної програми 
надається можливість проведення досліджень і викладання в одному з 
університетів або науково-дослідних центрів Ломбардії (Італія). 
Тривалість стипендії щонайменше 2 місяці. Оплачується проїзд, 
проживання, медична страховка. 



Крайній термін подачі заявок для участі в конкурсі - 15 травня 
2009 року. Заяви у вільній формі разом з перерахованими нижче 
документами слід відправити факсом або електронною поштою. 
Оригінали слід відправити звичайною поштою. Переможці конкурсу 
будуть сповіщені до 29 травня 2009 року, початок стипендіального 
періоду - 17 червня 2009г., закінчення - 31 грудня 2009 р. 
Для участі в конкурсі необхідно відправити: 

• CV і список публікацій; 

• лист з приймаючого університету або науково-дослідного 
центру; 

• відгуки. 
Контактна інформація: 
Prof. Maurizio Martellini, Secretary General, Landau Network-Centro Volta 
Villa Olmo, Via Cantoni 1 - 22100 COMO, Italy 
Fax ++39.031.570174, 
phone ++39.031.579819 
e-mail: lucilla.tempesti@centrovolta.it  
http://v4.udsu.ru/inter/lombardia_research  
 
 
 

Випуск № 131 інформаційної системи «Джерело» можна знайти 
на сайті: http://ipd.kpi.ua 

За інформацією звертатися до кімн. 054 головного корпусу,  
Тел: 460-80-19, контактна особа – Мирошник Олександра  
E-mail: shukayev@users.ntu-kiev.ua. 
Керівник відділу міжнародних проектів   Шукаєв С.М. 
 

 


