
 

 

 

 

 

Інформаційний листок 
 

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

 
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 136 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
 

У номері представлені матеріали: 
 

1. Новий конкурс 7 Рамкової Програми. 
 
29-30 вересня у Брюсселі відбудеться Інформаційний День конкурсу 7РП з 
направлення ―Транспорт і Авіація‖. Завданням конкурсу є пошук 
потенційних партнерів та налагодження робочих контактів з ними. 
http://ec.europa.eu/research/transport/events/infodays2009_en.html 
Якщо нема можливості відвідати Інформаційний День, але є бажання 
представити європейському науковому співтовариству ідеї сумісних 
проектів, то в рамках проекту Aero-Ukraine (www.aero-ukraine.eu) їх можна 
включити в загальну презентацію, яка буде представлена в Брюсселі. 
Для цього Вам необхідно: 

1. Заповнити реєстраційну форму учасника проекту Aero-Ukraine. 
2. Описати проектну ідею (важливим є те, щоб область проекту точно 

відповідала пріоритетам, які викладені в робочій програмі конкурсу). 
28 жовтня 2009 року в м. Києві пройде перший семінар проекту Aero-
Ukraine за участю європейських проектів. На семінарі можна буде 
представити організацію та проектні ідеї. Для участі у семінарі необхідно 
заповнити форму учасника програми. 
Детальна інформація:  
http://ec.europa.eu/research/transport/events/infodays2009_en.html 
 
 

2. Короткострокова наукова стипендія стажування у Франції– 
осінній конкурс 

Посольство Франції в Україні має приємність у продовження 
започаткованої в жовтні програми наукових стипендій відкрити новий 
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конкурс стипендій для здійснення короткострокових(1-2 місяці) наукових 
стажувань у Франції. 
Розмір стипендії складає 1060 євро на місяць (транспортні витрати 
кандидат сплачує самостійно), ця стипендія розрахована на аспірантів та 
молодих науковців, громадян України, які навчаються у вищому освітньому 
та/чи науковому закладі України в аспірантурі чи докторантурі та мають 
необхідність провести дослідницьку роботу та/чи 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 /чи науковим 
закладами Франції та України. 
Для участі у конкурсі кандидатам необхідно направити електронною 
поштою не пізніше 15 вересня 2009 року стислий науковий проект (1-2 
сторінки) французькою чи англійською мовами, листи підтримки від 
приймаючого французького закладу та українського учбового закладу, де 
навчається кандидат, та резюме. до 15 вересня для здійснення 
стажування у період з 15 листопада по 31 грудня поточного року 
Рішення про надання стипендії буде повідомлене кандидатам до 5 жовтня 
2009 року найпізніше. Наукове стажування повинне розпочатися у період з 
15 листопада по 31 грудня 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: 
http://ambafrance-
ua.org/france_ukraine/IMG/pdf/Appel_BCS_automne_UA.pdf 
 

3. Стипендій DAAD 
У вересні 2009 року розпочинається щорічний конкурс на отримання 
стипендій DAAD для навчання та проведення досліджень у Німеччині. 
Цього року для України пропонуються 14 класичних програм: вони 
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охоплюють як короткі програми — такі як стипендії для проходження 
літнього мовного курсу у Німеччині для студентів, наукові перебування 
викладачів ВНЗ та науковців, так і більш тривалі програми—дворічні 
стипендії на навчання у магістратурі та трирічні стипендії на проходження 
аспірантури з подальшим захистом дисертації у Німеччині. Деякі з програм 
відкриті для пошукачів з усіх спеціальностей, але існують і спеціальні 
програми за певними спрямуваннями, наприклад, програми для митців, 
журналістів, економістів, германістів. Спільна програма DAAD та Фонду 
відкритого суспільства OSI продовжує фінансувати перебування українців у 
Німеччині з метою навчання у магістратурі, аспірантурі та проведення 
досліджень в галузі економічних, юридичних та суспільних наук. 
Участь у багатьох програмах не передбачає обов’язкового володіння 
німецькою мовою—для них достатньо доброго володіння англійською 
мовою. 
Докладний опис цих стипендійних програм представлений на сайті 
www.daad.org.ua. 
Детальну інформацію щодо подання заяв та тесту з німецької мови можна 
отримати у лекторів DAAD, які є у нійбільших містах України. 
Детальна інформація: http://www.daad.org.ua/ukr/daad_ukraine.htm 
 

4. Стипендії для навчання у Швейцарії (2010/2011 навчальний 
рік). 

На 2010/2011 навчальний рік уряд Швейцарії надає певну кількість 
стипендій для навчання у швейцарських університетах та вищих технічних 
школах. 
Ці стипендії призначені включно для осіб, які вже мають, як мінімум, 
диплом бакалавра і зможуть продовжити своє навчання у Швейцарії, 
розпочати дослідницьку роботу в сферах, в яких університети Швейцарії 
провадять найбільш активну діяльність. Стипендії університету 
призначаються кандидатам як з індустріальних країн, так і з країн, що 
розвиваються. Стипендії для університетів прикладних наук розрахована 
лише на студентів з європейських країн.  
Термін виплати стипендії: стипендія виплачується протягом навчального 
року (9 місяців). 
Вимоги до кандидатів: вік: не більше 35 років на момент подання заявки 
(1975 року народження та молодше). Навички: достатні знання німецької, 
французької, італійської або англійської мов, що необхідно для навчання у 
швейцарському університеті або художньому інституті. 
Кінцевий строк подачі заявок 
Заявки на отримання стипендії мають надсилатись у 3-х екземплярах до 
національного інституту/ або Посольства Швейцарії до завершення строку 
прийому документів, зазвичай, до кінця жовтня попереднього, щодо 
навчального, року. Детальнішу інформацію щодо точної дати закінчення 
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прийому документів ви можете отримати в національному інституті, що 
займається даним питанням, або в Посольстві Швейцарії.  
Своє досьє кандидати повинні надіслати безпосередньо до 
Посольства Швейцарії в Україні до 15 грудня 2009р. (01015 м. Київ, вул. 
Козятинська, 12 ).  
Детальна інформація: 
http://www.google.com.ua/search?hl=uk&q=swiss+government+scholarship+instru

ctions+for+foreign+applicants+2010%2F2011&meta=  
 

Випуск № 136 інформаційної системи «Джерело» можна знайти на 
сайті: http://ipd.kpi.ua 

За інформацією звертатися до кімн. 171 (5) -  головного корпусу,  
Тел: 460-80-19, контактна особа – Мирошник Олександра  
E-mail: s.shukayev@kpi.ua. 
 
Керівник відділу міжнародних проектів   Шукаєв С.М. 
31.08.09 
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