
 

 

 

 

 

Інформаційний листок 
 

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

 
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 149 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
У номері представлені матеріали: 
 
1. Конкурс спільних науково-дослідних проектів в рамках Програми 
науково-технічного співробітництва між Україною і Федеративною 
Республікою Німеччина. 
Метою конкурсу є сприяння співробітництву з науки, технологій та інновацій 
між українськими та німецькими дослідницькими установами, вищими 
навчальними закладами та інноваційними малими та середніми 
підприємствами.  
Підтримувані проекти передусім повинні служити налагодженню нових 
контактів та інтенсифікації існуючого співробітництва між науковцями обох 
країн.  
Згідно з цією Декларацією Міністерством освіти і науки України та 
Федеральним міністерством освіти і науки Німеччини здійснюється підтримка 

обміну візитами в рамках виконання спільних науково-дослідних проектів за 
такими пріоритетними напрямками: 
1. співробітництво в галузі матеріалознавства, фізики та хімії, 
біотехнологій, інформаційних технологій, нанофізики та нанотехнологій, 
захисту навколишнього середовища;  
2. дослідження в галузі охорони здоров'я, ефективна боротьба із 
захворюваннями;  
3. трансфер технологій та створення підприємств, орієнтованих на 
створення передових технологій;  
4. наукові дослідження та інновації на малих та середніх підприємствах.  
Конкурс є відкритим для державних вищих навчальних закладів, науково-
дослідних установ та підприємств обох країн. 
Заявки на конкурс подаються з 23 грудня 2009 року до 31 березня 2010 
року. 
В рамках проектів фінансуються: 
- транспортні витрати (бере на себе сторона-відправник); 



- добові та проживання (бере на себе сторона-приймальниця). 
Детальна інформація: www.mon.gov.ua 
 
2. Конкурс на дослідницький грант весною 2010 від Консорціуму 
економічної освіти та досліджень (EERC). 
Консорціум економічної освіти та досліджень – Мережа глобального 
розвитку (GDN, http://www.gdnet.org/ ) регіональний партнер в країнах СНД 
оголошують конкурс на дослідницький грант. 
Крайній строк подачі заявки: 12 квітня 2010. 
Заявки приймаються на проекти в 5 галузях:  
– підприємства та ринок товарів, 
– ринок праці та соціальна політика, 
– макро, фінансові ринки та відкрита економія, 
–міжнародна торгівля та регіональна інтеграція. 
Ми також підтримуємо заявки на проекти в галузях, що знаходяться на межі 
економіки та інших дисциплін, таких як політична наука, соціологія, 
демографія, географія та екологія. 
Найкращі дослідницькі групи будуть запрошені для презентації своїх 
проектів на дослідницькому семінарі EERC, який відбудеться в Києві у 
червні 2010 року (попередньо запланований на 26-28 червня). До 14.000 
грантів було призначено науковцям або невеликим дослідницьким групам 
(до 3 осіб) приблизно на 18 місяців.  
Окрім цього, перспективні дослідники (в першу чергу, з периферійних 
регіонів СНД) отримають гранти на розвиток (до 2.000) та матимуть 
можливість проходити підготовку в рамках програми EERC з  
дослідницького розвитку (EERC Research Development Program).  
Заявки мають відправлятись на електронну адресу: 
http://www.eerc.ru/Registration/Research.   
Додаткова інформація: http://kse.org.ua.  
http://www.science-community.org/uk/content/eerc-spring-2010-research-
grant-competition  
 
3. Оголошується конкурс спільних науково-дослідних проектів в 
рамках Робочої програми з науково-технічного співробітництва між 
Україною і Австрійською Республікою. 
Метою Програми є сприяння встановленню та розвитку якісного науково-
технологічного співробітництва між групами науковців обох країн. Конкурс є 
відкритим для будь яких лабораторій чи науково-дослідних груп вищих 
навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн. 
Відповідальні за Програму: 
З українського боку: 
 Міністерство освіти і науки України;  

З австрійського боку: 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.gdnet.org/
http://www.eerc.ru/Registration/Research
http://kse.org.ua/
http://www.science-community.org/uk/content/eerc-spring-2010-research-grant-competition
http://www.science-community.org/uk/content/eerc-spring-2010-research-grant-competition


 Федеральне міністерство європейських та міжнародних справ 
Австрійської Республіки та Федеральне міністерство досліджень і науки 
Австрійської Республіки.  
Критерії відбору 
Після перевірки відповідності пропозицій вимогам кожна проектна заявка 
передається для наукової експертизи, що проводиться паралельно в обох 
країнах. Після цього двостороння Змішана Комісія, яка збирається за 
ініціативою Міністерства освіти і науки України та Федерального 
Міністерства європейських та міжнародних справ Австрійської Республіки, 
приступає до остаточного розгляду з метою відбору науково-дослідних 
проектів, яким буде надано фінансування. 
Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі: 
 компетентність української групи та її здатність довести проект до 

логічного завершення;  
 якість інфраструктури з українського боку;  
 необхідність для української групи співпрацювати з визначеним 

австрійським партнером;  
 взаємодоповненість двох груп;  
 взаємний обмін досвідом;  
 наукова та промислова цінність, очікувані від проекту;  
 перспективність співробітництва;  
 участь докторів наук та/або молодих учених.  

Бланки анкет для заповнення кандидатами ви знайдете на цьому сайті: 
www.mon.gov.ua 
Прийом документів в департаменті міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України закінчується  
30 квітня 2010 р. о 16.00 год., здійснюється під розписку. 
Детальна інформація: www.mon.gov.ua 
 
4. Конкурс"Cпільних науково-дослідних проектів у рамках 
співробітництва між Україною та Китайською Народною Pеспублікою 
2011-2012" 
Відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної 
Республіки про науково-технічне співробітництво від 27 квітня 1992 року та 
згідно з Протоколом 7-ої сесії Спільної українсько-китайської комісії з 
науково-технічного співробітництва від 28.11.2008 року Міністерство освіти і 
науки України та Міністерство науки і технологій Китайської Народної 
Республіки оголошують конкурс спільних українсько-китайських науково-
дослідних проектів на 2011 - 2012 рр.  
З українського боку здійсненням програми керує Міністерство освіти і науки 
України З китайського боку - Міністерство науки і технологій Китайської 
Народної Республіки. 
Метою Програми є сприяння встановленню та розвитку якісного науково-
технологічного співробітництва між групами науковців обох країн. 

http://www.mon.gov.ua/


Програмою не передбачено пріоритетів щодо тематики досліджень. До 
участі у конкурсі приймаються проекти з усіх наукових галузей, включаючи 
гуманітарні та суспільні науки. 
Конкурс є відкритим для будь яких лабораторій чи науково-дослідних груп 
вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств 
обох країн. 
Критерії відбору  
Після перевірки відповідності пропозицій вимогам кожна заявка 
передається для наукової експертизи, що проводиться паралельно в обох 
країнах. Після цього двосторонній комітет, який збирається за ініціативою 
Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки і технологій 
Китайської Народної Республіки, приступає до остаточного розгляду з 
метою відбору проектів, яким буде надано фінансування.  
Особлива увага приділятиметься проектам, які будуть подані новими 
дослідними групами, та проектам з дійсно новаторської тематики. Крім того, 
до керування проектами запрошуються молоді вчені, викладачі та 
дослідники. 
Українська сторона сплачує витрати, пов'язані з: 
 поїздками своїх учених до КНР, а також медичним страхуванням на 

весь період їхнього перебування у цій країні;  
 перебуванням в Україні китайських учених, а також переїздами 

всередині країни згідно з нормами, визначеними відповідним 
розпорядженням Міністерства освіти і науки України на зазначений період.  
Китайська сторона сплачує витрати, пов'язані з: 
 поїздками своїх учених до України, а також медичним страхуванням 

на весь період їхнього перебування в цій країні;  
 перебуванням у КНР українських учених, а також переїздами 

всередині країни.  
Прийом документів в департаменті міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України закінчується 30 
квітня 2010 р. о 15.00 год. 
Детальна інформація: www.mon.gov.ua 

 
5. Оголошується конкурс спільних науково-дослідних проектів в 
рамках Програми спільних дій між Україною і Францією в галузі 
науково-технологічного співробітництва "Дніпро" на період 2011-2012 
роки 
"Дніпро" - це Програма спільних дій між Україною і Францією в галузі 
науково-технологічного співробітництва. 
З українського боку її здійсненням керує Міністерство освіти і науки України. З 
французького боку - організація EGIDE, уповноважена Міністерством 
закордонних справ Французької Республіки  
Метою Програми є сприяння встановленню та розвитку якісного науково-
технологічного співробітництва між групами науковців обох країн. 

http://www.mon.gov.ua/


До участі у конкурсі приймаються проектні заявки з усіх наукових галузей, 
включаючи гуманітарні та суспільні науки. 
Конкурс є відкритим для будь яких лабораторій чи науково-дослідних груп 
вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств 
обох країн. 
Особлива увага приділятиметься проектам, які будуть здійснюватись 
новими дослідними групами, та проектам з новаторської тематики. 
Крім того, до керування проектами запрошуються молоді вчені, викладачі 
та дослідники. 
Прийом документів в департаменті міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України закінчується 14 
травня 2010 р. о 15.00 год. 
Детальна інформація: www.mon.gov.ua 
 
6. Третього конгресу EuCheMS Chemistry Congress 2010 
З приводу проведення Третього конгресу EuCheMS Chemistry Congress 
2010 у місті Нюрнберг Форум молодих хіміків міста Франкфурт-на-Майні 
(Група молодих спеціалістів Товариства німецьких хіміків) виділяє десять 
стипендій розміром 250€ для молодих науковців зі Східної Європи. 
Подавати заяву можуть студенти магістратури та аспіранти зі Східної 
Європи.  
Кінцевий термін подання заяв - 31 липня 2010 року. 
Детальна інформація: www.jungchemiker.de/stipendien  
 
 
УВАГА!!! Загальний перелік міжнародних програм на 2010 рік 
виставлено на сайті відділу міжнародних проектів: http://ipd.kpi.ua 
 
 
 

Випуск № 149 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. 
15.03.10 

http://www.mon.gov.ua/
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