
 

 

 

 

 

Інформаційний листок 
 

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

 
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 140 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
 
У номері представлені матеріали: 
 
 

1. Національна Академія Наук України оголошує конкурс на 
здобуття премій для молодих учених і студентів за кращі 
наукові роботи 

 
Премії Національної академії наук України для молодих вчених та студентів 
ВНЗ. 
Президія Національної академії наук України оголошує конкурс на здобуття 
щорічних премій за найкращі наукові роботи в галузі природничих, 
технічних та гуманітарних наук. 
Щорічно НАН України присуджує чотирнадцять премій молодим ученим та 
чотирнадцять премій студентам вищих навчальних закладів. Нагороди 
присуджуються окремим авторам або колективу авторів за наукові роботи, 
винаходи та відкриття. 
У конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-
дослідники, аспіранти науково-дослідницьких установ та вищих навчальних 
закладів віком до 35 років, студенти вузів, а також студенти та аспіранти – 
громадяни зарубіжних країн, які навчаються в українських вузах. 
Право висувати кандидатур молодих учених на здобуття премій мають 
вчені ради наукових установ і вищих навчальних закладів, президії 
міністерств та відомств України, технічні ради промислових підприємств та 
конструкторських бюро, ради наукових товариств. 
Для участі у конкурсі необхідно надати такі документи: 
1) офіційний лист установи про направлення роботи на конкурс з печаткою 
установи (у двох примірниках); 
2) подання, що включає назву, наукову характеристику роботи і коротку 
анотацію; 



3) опубліковану наукову роботу, матеріали наукового дослідження або 
винаходу (у двох примірниках); 
4) довідку про те, що роботи, які подаються на конкурс, не були раніше 
удостоєні премій НАН України та країн СНД; 
5) не менше двох зовнішніх рецензій (із зазначенням адрес організацій); 
6) довідку про творчий внесок кожного члена авторського колективу в 
роботу, висунуту на конкурс (не більше трьох осіб); 
7) відомості про автора (авторів) та ксерокопії довідок про присвоєння 
ідентифікаційного коду. 
Документи із приміткою «На здобуття премій НАН України для молодих 
учених (студентів)» треба надсилати за адресою: 01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 54. 
Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – 15 грудня 
2009 року. 
 
Більш докладну інформацію Ви можете отримати на сайті:  
http://www.eu-edu.org/ua/news/info/310  
 
 

2. Сьома Рамкова Програма ЄС (РП7) 
 
Відкрито нові конкурси в рамках підпрограм Співробітництво та Можливості 
Сьомої Рамкової Програми ЄС (РП7) у наступних галузях:  

 Здоров’я  (6 конкурсів);  

 Продукти харчування, сільське господарство та біотехнології (5 
конкурсів); 

 Інформаційні та комунікаційні технології (6 конкурсів) 

 Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові виробничі процеси (10 
конкурсів) 

 Енергетика (7 конкурсів) 

 Навколишнє середовище (вкл. зміни клімату) (6 конкурсів);  

 Транспорт (10 конкурсів) 

 Соціо-економічні та гуманітарні науки (три конкурси)(п’ять конкурсів); 

 Безпека (1);  

 Космос (1);  
 
Детальна інформація за адресою:  
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/  
 
 
 
 

http://www.eu-edu.org/ua/news/info/310
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


3. Конкурс спільних проектів фундаментальних 
матеріалознавчих наукових досліджень 

 
Відповідно до укладеної угоди між Національним науковим фондом США і 
Державним фондом фундаментальних досліджень України оголошується 
наступний (четвертий) конкурс спільних проектів фундаментальних 
матеріалознавчих наукових досліджень. 
Конкурс проводиться тільки за матеріалознавчим напрямом. Пошук 
партнера здійснюється самостійно. Запити на конкурс подаються 
одночасно в обидва фонди відповідно до встановлених ними форм. 
Запити на конкурс прийматимуться до 11 листопада 2009 р. (до 17.00 
за місцевим часом). 
Матеріали українських учених на електронних (дискета 3,5 дюйма з 
файлом заявлених матеріалів, сформованим програмою підготовки запиту) 
і паперових (два окремо скріплених примірники з актом експертизи) носіях 
подаються до ДФФД за адресою: 01601,МСП, м.Київ, бульв. Тараса 
Шевченка,16,кімн .403, телефони для довідок: 246-39-27 
Координатор конкурсу ДФФД - Величко Ірина Георгіївна 
 
Умови конкурсу та форми запиту розміщені відповідно на сайтах 
фондів:  
www.nsf.gov  
www.dffd.gov.ua  
 
 

4. Дослідницькі стипендії Фонду імені Александра фон 
Гумбольдта для молодих вчених 

Право на участь в конкурсі мають особи, з науковим ступенем не нижче 
кандидата наук і які мають наукові публікації в закордонних журналах. Вік 
пошукача не повинен перевищувати 40 років. Знання німецької мови 
потрібне тільки для представників гуманітарних наук. Для пошукачів по 
природничих, інженерних науках і медицині цілком достатнім є вільне 
володіння англійською мовою. До подачі клопотання про надання стипендії 
Фонду імені Александра фон Гумбольдта пошукач повинен знайти науковий 
заклад, вченого, які готові його прийняти, і узгодити з ним план 
дослідницької роботи. 
Пошукач вирішує самостійно, куди йому звернутися з проханням про 
прийом, — в університет чи вищий навчальний заклад іншого типу, в один 
із інститутів Товариства імені Макса Планка або в який-небудь крупний 
дослідницький центр або, можливо, в один із численних дослідницьких 
інститутів. 
Заяви про надання стипендії приймаються цілий рік. Фонд проводить 
щорічно три засідання відбіркової комісії, що дає можливість відносно 

http://www.nsf.gov/
http://www.dffd.gov.ua/


швидко приймати рішення, правда, для цього потрібно, щоб документи 
були подані пошукачем в повному об’ємі. 
Дослідницькі стипендії надаються на термін від 6 до 12 місяців. Можливе 
також їх продовження на термін в до 24 місяців. Розмір місячної 
дослідницької стипендії Фонду імені Александра фон Гумбольдта залежить 
від віку та наукової кваліфікації стипендіата. Стипендії не оподатковуються. 
Фонд компенсує стипендіатам транспортні витрати, виплачує допомогу для 
сім’ї і дітей, компенсує витрати стипендіатів по участі в конгресах, оплачує 
проходження ними курсу вивчення німецької мови (в тому числі оплачує 
курс німецької мови для подружжя) багато іншого. 
У випадку, якщо того потребує робота над дослідницьким проектом, 
стипендія може бути використана для перебування терміном до 6 місяців в 
іншій європейській країні (за виключенням лише тієї, з якої прибув 
стипендіат). 
Адреса фонду Alexander von Humboldt-Stiftung.  
Jean-Paul-Strasse 12 53173 Bonn  
BundesrepubHk Deutschland;  
Tel.: (+49) 0228-833-0  
Fax: (+49) 0228-833-199  
E-mail: info@avh.de 
 
Більш докладну інформацію Ви можете отримати на сайті:  
http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html  
 
 

Випуск № 140 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. 
26.10.09 
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