
 

 

 

 

 

Інформаційний листок 
 

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

 
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 144 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
У номері представлені матеріали: 
 

1. Ґранти для молодих науковців для проведення 
досліджень в університетах США (Fulbright Faculty 
Development Program) 

 
Проведення дослідження в університетах США впродовж одного 
академічного року. У конкурсі можуть брати участь викладачі та дослідники 
віком до 35 років, з дворічним професійним досвідом, які ще не мають 
наукового ступеня, та молоді кандидати наук (не пізніше 3-х років після 
захисту). 
Претенденти повинні:  

– викладати (на умовах повної або неповної ставки) у ВНЗ та мати 
щонайменше 2 роки досвіду викладання чи адміністративної роботи у 
системі вищої освіти або 2 роки професійного досвіду у відповідній у галузі; 

– подаватись на програму не раніше ніж через 5 років після перемоги в 
іншому конкурсі за Програмою ім. Фулбрайта;  

– вільно володіти англійською мовою;  

– мати українське громадянство;  

– повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну ґранту 
відповідно до вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів. 
Початок ґранту — серпень-вересень 2011 року.  
Документи приймають до 31 березня 2010 року. 
Детальна інформація: 
http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=34&lang=1  
 
 
 
 

http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=34&lang=1


 

2. Стипендії для навчання на маґістерському рівні в 
університетах США (Fulbright Graduate Student Program). 

Навчання в американських університетах від одного до двох років на 
здобуття ступеня маґістра. У конкурсі  можуть брати участь студенти 
старших курсів, випускники ВНЗ та аспіранти. Кандидати повинні мати 
диплом бакалавра, спеціаліста або маґістра на час призначення стипендії. 
Вимоги до кандидатів: 

– українське громадянство та проживання в Україні на час проведення 
конкурсу  

– диплом бакалавра, спеціаліста або маґістра на час призначення 
стипендії  

– вільне володіння англійською мовою  
– необхідність повернення в Україну на 2 роки після завершення 

терміну ґранту (відповідно до вимог візи J-1, яку отримують учасники 
програми)  
Кандидати повинні подаватись на програму не раніше ніж через 5 років 
після перемоги в іншому конкурсі за Програмою ім. Фулбрайта. 
Початок ґранту — серпень-вересень 2011 року.  
Документи приймають до 16 травня 2010 року. 
Детальна інформація: 
http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=35&lang=1  
 

3. Стипендії для навчання в аспірантурі в університетах 
США (International Fulbright Science and Technology Ph.D. 
Program). 

Навчання у провідних американських університетах на рівні аспірантури 
протягом трьох років з правом захисту наукового ступеня Ph.D. Кандидати 
повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення 
стипендії. 
Документи приймають до 16 травня 
Детальна інформація: 
http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=392&lang=1   
 

4. Ґранти для проведення наукових досліджень в 
університетах США (Fulbright Scholar Program). 

Проведення досліджень в університетах США на період від чотирьох до 
дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; 
дослідники без наукового ступеня, журналісти, діячі культури з досвідом 
роботи не менше 5 років. 
Вимоги до кандидатів: 

http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=35&lang=1
http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=392&lang=1


– 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 
Кандидати також мають можливість вибирати Інститут Кеннана у 
Вашінгтоні як місце проведення досліджень. 
Останній термін подання анкет: 15 жовтня щороку. 
Детальна інформація: 
http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua/grants/main/952 
 

5. Конкурс програми імені Жана Моне для вищих 
навчальних закладів. 

Програма імені Жана Монне (Jean Monnet Programme) – це одна з освітніх 
програм Європейської Комісії, спрямована на підвищення знань та 
інформованості всередині ЄС та поза його межами про питання 
європейської інтеграції.  
Вона є компонентою європейської Програми ціложиттєвого навчання 
(Lifelong Learning Programme), спрямованої на сприяння неперервному 
навчанню (початковому, середньому, вищому та післядипломному) у 
Європі. 
Метою Програми є підвищити знання та інформованість суспільства 
всередині та поза межами ЄС про питання європейської інтеґрації, через 
стимулювання викладання, дослідницької діяльності та дискусій з питань 
Європейського Союзу, зокрема стосунків ЄС із його партнерами з-поза меж 
Союзу. 
Програма Жана Монне орієнтована на вищу освіту.  
У програмі можуть брати участь вищі навчальні заклади та асоціації 
викладачів та дослідників з європейської інтеґрації (залежно від типу ґранту 
– див. нижче). Заявник обов’язково має бути юридичною особою.   
 У програмі можуть брати участь заявники з усього світу. Нині ініціативи 
програми покривають понад 60 країн світу. 
Останній термін подання анкет: 12 лютого 2010 року. 
Детальна інформація: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_jean_monnet_action_ka1_2
010_en.php  
 

6. Конкурс програми Темпус IV 
В рамках конкурсу можуть бути підтримані партнерські проекти між вищими 
навчальними інституціями ЄС та країн-партнерів, а також структурні заходи 
спрямовані на розвиток та реформування інституцій та систем вищої освіти 
в країнах-партнерах, зокрема посилення їхньої якості та сприяння їхньому 
зближенню до освітніх тенденцій у ЄС. 

http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua/grants/main/952
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_jean_monnet_action_ka1_2010_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_jean_monnet_action_ka1_2010_en.php


Спільні проекти: конкурс - оголошено з грудня 2009 р. 
                                   термін подання заявок -  9 березеня 2010 р. 
Структурні заходи: конкурс - оголошено з грудня 2009 р. 
                                   термін подання заявок - 9 березеня 2010 р. 
Детальна інформація: 
http://tempus.org.ua/uk/konkurs-tempus-iv.html  
 

7. Стипендії Вишеградського фонду для українських 
студентів 

Міжнародний Вишеградський фонд надає стипендії для семестрового або 
двосеместрового навчання в університетах країн Вишеградської четвірки 
(Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина). Від учасників конкурсу 
вимагається наявність бакалаврського ступеня. У випадку, коли навчання 
не розподіляється на бакалаврський та магістерський рівні, аплікант мусить 
закінчити мінімум три курси університетської освіти. 
Необхідною вимогою для учасників конкурсу є також наявність листа-
запрошення від приймаючого університету. Апліканти мають пам’ятати, що 
самостійний пошук відповідної інституції може тривати достатньо довго. 
Гостьовий університет має бути акредитований міністерством освіти 
відповідної країни. 
Останній термін подання документів – 31 січня 2010 року  
Детальна інформація: 
http://euosvita.blogspot.com/2009/12/blog-post_17.html   
 

Випуск № 144 інформаційної системи «Джерело» можна знайти на 
сайті: http://ipd.kpi.ua 

За інформацією звертатися до кімн. 171 (5) -  головного корпусу,  
Тел: 406-80-19, контактна особа – Мирошник Олександра 
E-mail: s.shukayev@kpi.ua. 
Керівник відділу міжнародних проектів    Шукаєв С.М. 
21.12.09 
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