
 

 

 

 

 

Інформаційний листок 
 

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

 
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 139 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
 
У номері представлені матеріали: 
 
 

1. Національний Темпус–офіс в Україні. 
 
З березня 2009 року в Україні працює Національний Темпус-офіс в Україні 
– бюро, яке допомагає агенції з питань освіти, аудіовізуальної продукції та 
культури (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) у 
популяризації та реалізації програми Темпус-офісу. 
Портал Національного Темпус-офісу можна знайти за адресою: 
http://www.tempus.org.ua.  На порталі також можна ознайомитися із 
детальним описом освітніх програм ЄС, знайти рекомендації щодо 
підготовки проектної заявки проекту Темпус і його реєстрації; дізнатись про 
хід реалізації поточних проектів Темпус, процедури проведення конкурсів 
освітніх програм ЄС; розмістити запити від вищих навчальних закладів про 
пошук іноземних партнерів з метою створення міжнародного консорціуму 
для реалізації проектів Темпус та багато іншої корисної інформації. 
 
 

2. Программа Марі Кюрі (ЛЮДИ). 
 
Спеціальна програма «Люди» Сьомої Рамкової Програми ЄС з досліджень 
та технологічного розвитку http://cordis.europa.eu/fp7/ має за мету 
професійне навчання, підвищення кваліфікації, розвиток наукової кар’єри, 
обмін досвідом і знаннями співробітниками різних країн незалежно від віку 
та сферу наукових досліджень. 
Участь можуть брати науковці будь-якої національності з третіх країн, які 
приїжджають у країни-члени ЄС або асоційовані країни. Це можуть бути 
науковці-початківці з вищою освітою і досвідом роботи у науковій сфері до 

http://www.tempus.org.ua/
http://cordis.europa.eu/fp7/


4 років; досвідчені науковці – аспіранти/докторнати з досвідом роботи у 
науковій сфері від 4 років; організації, які беруть активну участь у науковій 
діяльності і/або ведуть підготовку наукових кадрів (ВНЗ, науково-дослідні 
організації, комерційні великі або малі підприємства, міжнародні 
організації). 
Напрямки діяльності: 

- Початкова професійна підготовка дослідників. Здійснюється за 
допомогою мережі по навчанню молодих спеціалістів. Ця мережа об’єднує 
організації з різних країн для навчання молодих спеціалістів у різних 
наукових напрямках з урахуванням міждисциплінарного аспекту. 

- Професійний тренінг протягом життя і розвиток кар’єри. 

- Співробітництво між виробництвом і науковим суспільством. Для 
цього потрібен консорціум (мінімум одна науково-дослідна організація і 
одне приватне підприємство з різни країн ЄС і АС) та спільна програма, яка 
передбачає обмін досвідом, знаннями, ноу-хау, співробітниками, семінари і 
конференції. Консорціум запрошує кваліфікованих спеціалістів з третіх краї 
для обміну знаннями і навчання європейських дослідників протягом 1-2 
років, а також для участі у програмних заходах (витрати покриваються за 
рахунок проекту). 

- Міжнародне співробітництво. Це співробітництво передбачає 
стипендії для дослідників країн ЄС та АС, які проходять стажування в третіх 
країнах, стипендії для дослідників третіх країн, які приїжджають до країн ЄС 
та АС, обмін науковими кадрами. 

- Спеціальні політичні акції. 
Теми досліджень вільно обираються дослідниками. Всі теми технологічного 
і наукового розвитку підлягають фінансуванню; виключення становлять 
теми, які стосуються програми EUROATOM, які фінансуються окремо. 
Після публікації конкурсу відбираються всі отримані заявки протягом 
вказаного часу і оцінюються групою незалежних експертів за певними 
критеріями. Фінансування буде надано кращим заявкам на термін 1-3 років. 
Фінансування покриває витрати на дослідника і проект. Фінансова 
підтримка стипендії для дослідників з третіх країн може становити до 100%. 
Це включає заробітну плату дослідника та витрати на його діяльність. 
Внесок ЄК залежить від декількох параметрів: рівень досвіду дослідника, 
країни, в якій дослідник проходитиме тренування, сімейний стан дослідника 
на момент підписання договору, тощо. 
Перед поданням пропозиції слід ознайомитись з усіма юридичними 
документами, аби краще зрозуміти процес оцінювання, правила участі, 
питання по контракту та фінансуванню. 
 
Стипендії для дослідників з третіх країн: 
http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/iif_en.html  
Стипендії для дослідників з країн ЄС/АС: 

http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/iif_en.html


http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/iof_en.html 
Початкова професійна підготовка дослідників: 
http://cordis.europa.eu/fp7/people/initial-training_en.html 
Співробітництво між промисловістю і науковим суспільством: 
http://cordis.europa.eu/fp7/people/industry-academia_en.html 
Обмін науковими кадрами: 
http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/irses_en.html 
 
 

3. Програма грантів на поїздки Фонду цивільних досліджень і 
розвитку США 

 
Програма грантів на поїздки Фонду цивільних досліджень і розвитку США 
(ФЦДР) надає короткострокову підтримку науковцям та інженерам для 
поїздок до Сполучених Штатів Америки з метою розвитку співпраці в галузі 
науки і техніки. Максимальний розмір гранту становить $3,600. Також 
фінансуються витрати на житло, щоденні витрати, медичне страхування. 
Програма включає: 

- подорожі до компаній,  

- зустрічі, участь у конференціях, виставках,  

- відвідування університетів та урядових лабораторій.  
Необхідна принаймні одна зустріч з американською комерційною 
компанією.  
Претенденти повинні:  

- бути науковцями, інженерами;  
- проживати в Україні;  
- володіти англійською мовою на достатньому рівні для участі в 

зустрічах.  
Необхідні документи:  

- заявка,  
- CV,  
- підписані письмові запрошення для кожного візиту,  
- запрошення до участі (за умови участі в конференції). 

Заявки подаються у електронному вигляді через веб-сайт заявок на 
програму раз на місяць, не пізніше 12 тижнів до дати поїздки. 
 
Більш докладну інформацію Ви можете отримати на сайті:  
http://www.crdf.org  
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/iof_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/people/initial-training_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/people/industry-academia_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/irses_en.html
http://www.crdf.org/


4. Конкурс на здобуття Премій імені видатних учених ВНЗ України у 
2009 році 

 
Академія наук вищої освіти України оголошує конкурс на здобуття премій 
імені видатних вузівських учених України  
У конкурсі на здобуття премій імені видатних учених можуть брати 
участь: 
а) дійсні члени АН ВО України незалежно від місця їх постійної роботи; 
б) окремі особи, які працюють у наукових установах та вищих навчальних 
закладах; 
в) колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття премії 
роботу, якщо більшість авторів працює в установах, передбачених 
підпунктом «б». 
Право висунути роботи на здобуття іменних премій надається: 
а) дійсним членам АН ВО України; 
б) науковим установам, вищим навчальним закладам. 
Колектив, висунутий на здобуття іменної премії, повинен включати лише 
основних, провідних авторів, чий внесок був найбільш значним. Загальне 
число авторів не повинно перевищувати трьох осіб. 
На здобуття іменних премій можуть бути висунуті: 
наукові праці лише після того, як мине не менше 6 місяців, але не більше 5 
років після їх опублікування. 
Граничний термін подання роботи на конкурс - 1 листопада 2009 року. 
Більш докладну інформацію Ви можете отримати на сайті:  
http://gurt.org.ua/news/competitions/3496/  
 

5. Семінар «Налагодження зв’язків України та Європейського 
Союзу  у області авіації» 

 
28-29 жовтня в м. Києві в межах проекту Aero-Ukraine за участі 
європейських експертів відбудеться семінар на тему: «Налагодження 
зв’язків України та Європейського Союзу у області авіації». Семінар буде 
направлено на стимулювання та підтримку участі українських організацій в 
спільних проектах 7-ої Рамкової програми ЄС в області авіації. 
Основні теми семінару: 

 потенціал України для співпраці з ЄС в області авіації; 

 пріоритети нового конкурсу проектів РП7 в області авіації; 

 підтримка українських дослідників в межах проекту Aero-Ukraine; 

 налагодження прямих зв’язків українських організацій з 
європейськими партнерами; 

 рекомендації з підготовки проектних пропозицій. 
Програму семінару Ви можете знайти на сайті проекту Aero-Ukraine 
(www.aero-ukraine.eu) у розділі Downloads. 

http://gurt.org.ua/news/competitions/3496/
http://www.aero-ukraine.eu/


Заповнена реєстраційна форма повинна бути надіслана на e-mail 
belanira@bk.ru до 22 жовтня. Якщо Ві плануєте зробити презентацію, 
присвячену потенційним можливостям Вашої організації, будь ласка, 
обов’язково сповістіть про це організаторів. 
Реєстраційна форма: http://www.aero-ukraine.eu/Ae-Uk_Kiev_WS_reg.doc  
За додатковими питаннями звертатись до Ірини Белан: 
e-mail: belanira@bk.ru 
тел.: 8 (044) 424 14 58 
  

Випуск № 139 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. 
12.10.09 
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