
 

 
 
 
 

Інформаційний листок 
 

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

 

Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 134 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
 
У номері представлені матеріали: 

1. Конференція Європейської наукової фундації (ESF). 
Європейська наукова фундація (ESF) запрошує взяти участь у 
конференції, яка відбудеться в 2011 році в Європі в рамках схеми 
дослідницький конференцій. 
Тематика конференції: 
молекулярна біологія, мозок, технології та пізнання, математика, 
фізика/біофізика та науки про навколишнє середовище, соціальні та 
гуманітарні науки. 
Заявки повинні бути подані в електронному вигляді через веб-сайт: 
http://www.esf.org/index.php?id=4602  
Детальна інформація: http://www.eua.be/members-partners-
news/view-item/article/838/ 
 

2. Магістерська програма Європейського інституту вищих 
міжнародних досліджень. 

Розпочато прийом заявок на отримання диплома Магістра з 
європейських та міжнародних студій (MAEIS) у Європейському 
інституті вищих міжнародних досліджень (IEHEI) в Ніцці (Франція) у 
співпраці з Європейським інститутом Стамбульського університету 
Bilgi.  
Кінцевий термін - 30 червня 2009 року.  
Магістерська програма надає унікальну можливість вивчати Європу "у 
Європі", та розвивати перспективи для майбутнього Європи. Ця 
програма включає в себе семестри в Стамбулі, Ніцці, Берліні та 
Познані і гарантує надання освіти міжнародного рівня.  
Академічний склад програми - викладачі з різних європейських 
країн, а також експерти з науково-дослідних інститутів та міжнародних 
організацій.  
Тривалість: 9 місяців (з жовтня по липень).  



Число часткових стипендій обмежено. Повні стипендії можуть надати 
різні організації залежно від національності апліканта. Детальніше на 
сайті університету: http://www.iehei.org/dheei/bourses_en.htm  
Електронна пошта: burcu.gorak@cife.eu , burcug@bilgi.edu.tr  
Детальна інформація:  
http://www.iehei.org/  
http://www.eu.prostir.ua/grants/3162.html  
 

3. Літня школа «Досягнення і застосування сучасної 
інформатики, математики і фізики» (5-16 серпня 2009 року). 

Місце проведення: Україна, Київ, НТУУ «КПІ» 
Національний технічний університет України «Київський Політехнічний 
Інститут» і Наукове товариство НТУУ «КПІ» запрошують студентів, 
аспірантів і молодих учених взяти участь у науково-освітньому проекті 
– 4-а Літня школа «Досягнення і застосування сучасної інформатики, 
математики і фізики» (AACIMP-09). 
Метою Літньої школи є популяризація й утвердження наукових знань 
серед молоді. Це досягається багаторічним досвідом співпраці зі 
світовими науковими й навчальними інституціями, провідними 
технічними компаніями, а також інформаційною діяльністю у сфері 
молодіжної науки. 
Цільова аудиторія навчально-освітнього проекту Літня школа: 
освічена соціально-активна молодь, що прагне до саморозвитку, 
цікавиться сучасним станом науки й у майбутньому має на меті 
реалізуватися на ниві науково-дослідної роботи; 
викладачі-науковці, які зможуть знайти серед учасників проекту 
майбутніх колег, співавторів, учнів. 
Проект базується на застосуванні ефективних та інноваційних 
методик навчання й висвітленні найбільш прогресивних галузей 
сучасної науки: математики, фізики, астрофізики, дослідження 
космосу, нейрокібернетики, системної біології, хемоінформатики, 
сталого розвитку, інформаційних технологій, моделювання у різних 
сферах тощо. 
Учасники Літньої школи мають змогу самостійно обрати навчальні 
дисципліни для вивчення, оцінити ефективність різних методик 
викладання – від звичних лекцій та практичних завдань до колективної 
роботи й презентацій, особисто поспілкуватися з провідними вченими 
й науковцями України, Європи та країн СНД. 
Окрім освітньої, на учасників Літньої школи чекає культурна програма: 
інтелектуальні ігри, дебати, брейн-ринг, екскурсії найгарнішими і 
найбільш таємничими місцями Києва, кінопокази, відвідування музеїв, 
квест кампусом Київського Політеху. 
Мова проекту – англійська, українська, російська. 
Детальна інформація: http://summerschool.ssa.org.ua 
 



4. “Стипендії для дослідників третіх країн, які відвідують 
країни ЄС”, в рамках 7 РП (Marie Curie International Incoming 
Fellowships (IIF)). 

Стипендії розраховані для висококваліфікованих спеціалістів, які 
приїжджають до країн ЄС з країн, які не входять до складу ЄС, на 
період від 1 до 2 років з метою проведення науково-дослідницької 
роботи та розвитку своєї наукової кар’єри. Спеціалісти повинні мати 
стаж роботи в науковій сфері не менше 4 років та вчену ступінь. 
Тематику наукової роботи вибирає сам вчений разом з організацією 
ЄС, яка його запрошує, з якою він підписую угоду. Єврокомісія  укладає 
контракт з організацією ЄС, в яку приїжджає дослідник. 
Фінансування передбачене також і для етапу повернення вченого до 
батьківщини, який може складати від 6 – 12 місяців. Цей етап 
призначений для практичного використання в своїй країні досвіду та 
знань, які були отримані вченим на час роботі за кордоном. 
Розмір індивідуального гранту: 
проживання: 17640 – 81400 € / рік (залежно від наукового стажу); 
переїзд: 500 – 800 € / місяць (враховуючи сімейне положення на час 
подачі заявки); 
транспортні витрати: 250 – 2500 € / рік (в залежності від відстані); 
800 € / місяць для проведення дослідів та навчання в лабораторних 
умовах та 500 € / місяць – не в лабораторних умовах; 
надаються кошти на витрати організації, яка приймає дослідника – 700 
€ / місяць. 
На час повернення дослідника на батьківщину видаються кошти в 
розмірі 1500 євро для продовження наукового проекту. 
Пакет документів для участі в конкурсі є на офіційному сайті 7РП: 
http://cordis.europa.eu/ 
Крайній строк подачі заявок: 18 серпня 2009 рік 
Детальна інформація: http://cordis.europa.eu/ 
 
 

Випуск № 134 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. 
15.06.09 
 


