
 

 

 

 

 

Інформаційний листок 
 

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

 
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 137 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
 

У номері представлені матеріали: 
 

1. Стипендії імені Фулбрайта для проведення наукових 

досліджень в університетах Сполучених Штатів Америки. 
 

Проведення досліджень в університетах США на період від чотирьох до 
дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; 
діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники 
без наукового ступеня з досвідом роботи не менше п’яти років та аспіранти 
або здобувачі напередодні захисту, які отримають науковий ступінь до 
початку ґранту. При відборі кандидатів до уваги братимуть їхні професійні 
досягнення, реальність запропонованого проекту та його довгострокову 
цінність.  
Галузі спеціалізації:  

 Гуманітарні та суспільні науки: філософія, культурна антропологія, 
політичні науки, історія, археологія, охорона пам’яток історії, управління, 
психологія, соціальне забезпечення, демографія, соціологія, вивчення 
проблем етнічних груп, міжнародні відносини, вивчення проблем 
оборони та політики в галузі безпеки, економіка 

 Правознавство: історія права, юридичні системи, права людини та її 
інтелектуальної власності 

 Економіка та бізнес: ринкова система, малий бiзнес, 
сiльськогосподарська полiтика, професiйна етика 

 Педагогіка та управління в галузі освіти 

 Інформаційні науки та бібліотекарство 

 Засоби масової комунікації та журналістика 

 Мистецтво, архітектура та управління в галузі мистецтва 

 Ґендерні студії 

 Музеєзнавство 



 Українознавчі студії 

 Охорона довкілля 

 Американські студії 

 Окрім гуманітарних та суспільних наук, до конкурсних галузей 
спеціалізації включено також точні, технічні та природничі дисципліни.  

Вимоги до кандидатів:  

 Українське громадянство та проживання в Україні на час проведення 
конкурсу  

 Вільне володіння англійською мовою  

 Відповідність вимогам для отримання візи J-1: повернення в Україну 
на 2 роки після закінчення терміну ґранту  

Як взяти участь у конкурсі:  
Кандидати повинні подати до офісу Програми імені Фулбрайта повний 
комплект документів: заповнену аплікаційну форму, детальний науковий 
план перебування у США та бібліографію до нього, curriculum vitae, три 
рекомендаційні листи. Всі документи подають англійською та українською 
мовами, крім аплікаційної форми, яку подають лише англійською.  
Найважливіші критерії при відборі кандидатів на участь у Програмі:  

 Попередні наукові досягнення 

 Переконливий та добре розроблений науковий план стажування з 
чітким обґрунтуванням необхідності та важливості його реалізації для 
Українських інституцій 

 Потенціал до співпраці з американськими та українськими колегами 
над проектами, які матимуть суттєвий вплив на освіту в Україні 

 Готовність до ініціювання та запровадження нових курсів з 
гуманітарних та суспільних дисциплін, розповсюдження передових 
методів навчання та викладання 

Кандидати також мають можливість вибирати Інститут Кеннана у 
Вашінгтоні як місце проведення досліджень. Отримати анкету в 
електронному вигляді [електронну версiю] можна на сайті: 
http://www.fulbright.org.ua або у друкованому вигляді за адресою: офіс 
Програми імені Фулбрайта, вул. Грушевського, 4, кiмн. 305. Київ 01001, 
тел.: (044) 279-18-50, 279-23-24;  
факс: 230-20-60,  
ел. пошта: scholar@fulbright.com.ua 
Останній термін подання анкет: 15 жовтня щороку. 
 

2. Докторські стипендії Мюнстерського університету 
 
Університет Міста Мюнстер у Вестфалії, Німеччина (Westfaelische Wilhelms-
Universitaet Muenster, Germany), пропонує до 10 докторських стипендій для 
написання докторської роботи в галузі гуманітарних наук. 
 

http://www.fulbright.org.ua/


Останній термін подання документів – 30 вересня 2009 року.  
Розглядаються дослідницькі пропозиції в царині гуманітарної науки 
(політичні та соціальні науки, філософія, історія, релігієзнавство та 
соціологія релігії, культурологія, етнологія, правознавство), причому 
перевагою буде міждисциплінарна спрямованість запропонованого 
дослідження.  
Підготовка дослідження докторанта відбуватиметься у тісній співпраці з 
Осередком досліджень політики і релігії у домодерній та модерній 
культурах при Мюнстерському університеті.  
Докторська стипендія (близько 900 євро щомісяця) надається на дворічний 
термін, після чого можливим є її продовження на третій рік.  
Для участі в конкурсі необхідно надати:  
- опис пропонованого дослідницького проекту (п’ять сторінок зі списком 
літератури).  
- супровідний лист;  
- СV;  
- копії диплому та додатку до диплому;  
- дві академічні рекомендації.  
Бажано надсилати усі документи електронною поштою (у випадку копій 
дипломів – pdf-версію) на адресу Julia.simoleit@uni-muenster.de. 
Детальна інформація: 
http://www.uni-muenster.de/Religion-und-
Politik/en/aktuelles/ausschreibungen/Ausschreibung_Graduiertenschule_05_20
09.html  
 

3. Конкурс спільних російсько-українських дослідницьких 
проектів. 

Національна академія наук України (НАН України) та Російський фонд 
фундаментальних досліджень (РФФД) відповідно до укладеної між ними 
Угоди про співробітництво оголошують конкурс 2010 року спільних 
наукових проектів НАН України – РФФД. 
Основна мета конкурсу — консолідація зусиль НАН України і РФФД для 
фінансування фундаментальних наукових досліджень, що спільно 
виконуються вченими НАН України та Російської Федерації. 
У 2009 р. проводиться  конкурс ініціативних науково-дослідницьких проектів 
(конкурс «а»), що спільно виконуються колективами українських та 
російських учених з наступних наукових напрямів:  

- (01)  математика, механіка та інформатика; 
- (02)  фізика та астрономія; 
- (03)  хімія; 
- (04)  біологія та медичні науки; 
- (05)  науки про Землю; 
- (06)  науки про людину та суспільство; 
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- (07)  інформаційні технології та обчислювальні системи; 
- (08)  фундаментальні основи інженерних наук. 

Заявки приймаються з 15 липня по 15 жовтня 2009 р. (включно) 
Телефон для довідок (НАН України):  
(044) 239-65-96, (044) 239-68-94 
E-mail: atamanenko@nas.gov.ua  
веб-сайт НАН України: http://www.nas.gov.ua 
 
 

4. Муніципалітет Баракальдо (Іспанія) повідомляє про 
проведення ІХ міжнародного конкурсу графічного гумору 
«Нові технології». 

Учасники конкурсу повинні представити на конкурс графічну гумористичну 
роботу, пов’язану з новими технологіями і їхнім впливом на повсякденне 
життя (Інтернет, біологія, космічний простір, телекомунікації, медицина і 
тощо) покликані спонукати людей до роздумів про нові сфери технічного 
прогресу. 
Вимоги до учасників: 
До участі в конкурсі допускаються всі особи без обмеження за віком. Кожен 
учасник може представити не більше трьох робіт. До участі в конкурсі не 
допускаються автори, котрі стали лауреатами премії «Гермес» минулого 
року. 
Авторство робіт і персонажів має належати автору. До участі в конкурсі 
допускаються лише раніше не опубліковані роботи. Розмір малюнка не 
повинен перевищувати 800Х600 пікселів. Максимальна кількість пікселів на 
дюйм – 72. 
Мова: 
До участі в конкурсі приймаються роботи з написами іспанською або 
баскською мовами. Також приймаються роботи без написів, виконані 
художниками з інших мовних та географічних областей. 
Конкурсні роботи приймаються електронною поштою. В листі з конкурсною 
роботою мають бути зазначені ім’я, прізвище, адреса, дата народження, 
номер посвідчення особи, контактний телефон учасника. Роботи 
приймаються у формі файлу JPG, доданого до листа. 
Місце і строк: 
Листи з роботою(ами) і даними автора мають бути надіслані на електронну 
пошту: hermesbarakaldo@barakaldo.org. Строк прийому робіт 13 жовтня 
2009 року. 
Віртуальна виставка: 
Муніципалітет планує організувати виставку робіт, які беруть участь у 
конкурсі й відібрані журі. Демонстрація роботи на виставці не є основною 
для виникнення в автора будь-яких матеріальних прав. 
Премії: 
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Загальний фонд премії «Гермес», яку надає муніципалітет Баракалдо, 
складає 4500 євро. 
Переможцям буде вручено 5 премій: 
1-а премія: 1500 євро 
2-а премія: 1000 євро 
3-я премія: 800 євро 
4-а премія: 700 євро 
5-а перемія: 500 євро. 
Журі: 
Відбір кращих робіт проводиться кваліфікованим журі. Церемонія вручення 
премій проходитиме з 1 по 7 грудня 2009 року в Баракальдо. Журі вправі 
відкликати премію. Рішення про відкликання оскарженню не підлягає. 
Інші положення: 
Факт участі автора в конкурсі означає його згоду з умовами конкурсу. 
 
 

Випуск № 137 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, Божок Валерія  
E-mail: s.shukayev@kpi.ua. 
Керівник відділу міжнародних проектів    Шукаєв С.М. 
14.09.09 
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