
 

 

 

 

 

Інформаційний листок 
 

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

 
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 150 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
У номері представлені матеріали: 
 
 
1. Оголошено конкурс на отримання грошової винагороди "Iwan 
Akerman Award 2010" Бельгійського Фонду наукових досліджень  
Бельгійський Фонд наукових досліджень (FNRS) оголосив конкурс на 
отримання грошової винагороди "Iwan Akerman Award 2010" у розмірі 25 
тис. євро. У конкурсі може взяти участь науковець, який проводить або має 
завершене дослідження щодо компресорів, машин для охолодження газу 
шляхом його розширення, а також суміжних дисциплін: аеро- і 
термодинаміка, електромеханічні системи управління, силова електроніка 
та високошвидкісні мотори, вдосконалений підшипник та концепції ізоляції, 
нові високоефективні матеріали, захисні покриття. Водночас, дослідження 
можуть стосуватися другорядних систем з трансформації та відновлення 
енергії, систем перевірки якості стиснутого повітря або газу. Заявки на 
участь у конкурсі необхідно направити до 1 травня 2010 р. на адресу 
Генерального секретаря FNRS: rue d'Egmont 5, BE-1000 Brussels. Умови 
проведення конкурсу та бланк заявки розміщені на Інтернет-сторінці FNRS: 
http://www.frs-fnrs.be (розділ: Financer les chercheurs/Prix scientifiques/Sciences 
technologiques). Про направлення заявок на участь у конкурсі просимо 
також поінформувати Посольство України в Бельгії (електронна адреса: 
embassy@ukraine.be, факс: + (322) 379-2179, тел.: + (322) 379-2104). 
Детальна інформація: 
http://www.mon.gov.ua/main.php?query=newstmp/2010/22_03/2 
 
2 Конкурс спільних українсько - білоруських проектів з науково - 
технічного співробітництва. 
На виконання Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про 
співробітництво в галузі науки і технологій від 17 грудня 1992 року, 
Протоколу восьмого засідання Міжурядової українсько - білоруської  Комісії 
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про співробітництво в галузі науки і технологій від 17.12.2009 року про 
плановану тематику і терміни проведення спільного конкурсу з наукових 
досліджень, Міністерство освіти і науки України та Державний Комітет з 
науки та технологій Республіки Білорусь оголошують конкурс спільних 
українсько-білоруських проектів із таких пріоритетних напрямів: 
1. Інформаційні та космічні технології;  
2. Лазерні технології;  
3. Нові матеріали;  
4. Медицина, фармацевтика;  
5. Біотехнології;  
6. Енергоефективність, енергозберігаючі технології;  
7. Охорона навколишнього середовища;  
8. Нанотехнології.  
Конкурс відкритий для наукових лабораторій, науково-дослідних груп вищих 
навчальних закладів, науково - дослідних установ і підприємств обох країн. 
Документи приймаються з 5 березня до 3 травня 2010 року. 
Критерії  відбору  спільних  пропозицій 
Основними критеріями відбору спільних пропозицій є: 
1. наявність листа, договору або протоколу намірів про доцільність 
спільного виконання проекту з конкретними білоруськими та українськими 
партнерами;  
2. наукова й виробнича цінність, очікувана від виконання проекту;  
3. перспектива співробітництва;  
4. участь докторів наук і молодих учених.  
  
Інтелектуальна власність 
Науковці обох країн, зокрема керівники проектів, повинні вжити всіх 
необхідних заходів для захисту науково-технічних і промислових цінностей, 
які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага 
буде приділятися тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося 
незапланованої передачі національних технологій іншим країнам. 
Фінансування 
Фінансування проекту виділяється на три роки (щороку окремо). Рішення 
про продовження фінансування на наступний рік приймається після 
розгляду звіту за попередній етап роботи. 
Сторона, що направляє вченого, оплачує транспортні витрати, пов'язані з 
проїздом свого вченого в країну партнера, вартість проживання в готелі, 
добові, медичну страховку.  
Основні документи й строки подання заявок на конкурс 
1. лист від організації-співвиконавця спільного проекту;  
2. акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі 
проекту;  
3. анотація проекту;  



4. заповнена заявка на конкурс.  
Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше 
останнього дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу 
Міністерства освіти і науки України, а також зареєстровані у канцелярії 
Міністерства. Кандидатам на участь у Програмі з української сторони варто 
переконатися у тому, що їхні білоруські партнери подали відповідну заявку 
до Державного Комітету з науки та технологій Республіки Білорусь. Після 3 
травня 2010 року матеріали розглядаються державними експертизами обох 
країн і після попереднього узгодження переліку проектів відповідальними 
секретарями національних частин Робочої групи, у робочому порядку 
затверджуються керівниками національних частин Робочої групи. Після 
завершення всіх процедур оголошуються результати конкурсного відбору в 
обох країнах. В межах виділеного бюджетного фінансування Сторін з 
виконавцями щорічно укладаються договори (або додаткові угоди до 
договорів у випадку продовження дії договору) на виконання конкретних 
проектів з фінансуванням національної частини проекту цього року. Після 
закінчення виконання проекту Замовникові (установа, з якою Виконавець 
уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У наукових звітах 
повинні бути викладені результати наукових досліджень, акти 
впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі 
перспективи від широкого впровадження наукових розробок. 
Контактна установа в Україні: 
Міністерство освіти і науки України Відповідальна особа  в Міністерстві 
освіти і науки України: 
Павлішина Оксана Юріївна Департамент міжнародного 
співробітництва і європейської інтеграції 01601, м. Київ 
бульв.Т.Шевченко, 16 Тел: 246 39 81  
E-maіl: o_pavlishyna@mon.gov.ua  
Контактна установа в Республіці Білорусь 
Державний Комітет з науки та технологій Республіки Білорусь 
Відповідальна особа в Державному Комітеті з науки та технологій 
Республіки Білорусь 
Шкатова Марина Олексіївна Секретар білоруської частини 
українсько - білоруської Комісії Тел.: +375 17 284 07 51 E-mail: 
marina@gknt.org.by 
ЗАЯВКА НА КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ  
Детальна інформація: 
 
3. Конкурс на отримання Георгіус Агрікола Стипендій для 
короткострокового перебування в Технічному Університеті Дрездена з 
метою навчання або проведення науково-дослідної роботи протягом 
зимового семестру 2010/11 рр. 
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Стипендія надається студентам старших курсів або випускникам всіх 
направлень та спеціальностей в рамках існуючих партнерських угод між ТУ 
Дрездена та університетами з країн середньої, східної та південної Європи, 
а також Росії, Білорусії та України. 
Перебування в ТУ Дрезден з метою навчання або проведення науково-
дослідних робіт повинно сприяти розширенню професійної кваліфікації 
стипендіатів. 
Короткострокові стипендії виплачуються в зимовий період 2010/11 рр., 
виплата триває 4 місяці. Розмір щомісячної стипендії складає 450 євро. 
Умови подачі заявки: висока успішність, знання англійської, німецької 
мови. Стипендії надаються студентам старших курсів (4-5курс), та 
аспірантам. 
Строки подачі заявки до 15 травня 2010 р. 
Детальна інформація: http://tu-dresden.de/die_tu_dresden 
 
4. Оголошуємо конкурс Спільних науково-дослідних проектів у рамках 
програми науково-технічного співробітництва між Україною та 
Республікою Словенія 2011-2012 
Партнери  
З українського боку здійсненням програми керує  Міністерство освіти і науки 
України. З словенського боку - Міністерство вищої освіти, науки і технологій 
 Республіки Словенія. 
Мета Програми  
Метою Програми є сприяння встановленню та розвитку якісного науково-
технологічного співробітництва між групами науковців обох країн 
Тематика Програми  
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 вищої освіти, науки і 
технологій Республіки Словенія, приступає до остаточного розгляду з 
метою відбору проектів, яким буде надано фінансування. Крім  наукової 
відповідності, основними критеріями оцінки є такі: 
1. компетентність української групи  та її здатність  довести  проект до 
логічного завершення;  
2. якість інфраструктури   з українського боку;  
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3. необхідність для української групи співпрацювати з визначеним 
словенським партнером;  
4. взаємодоповнюваність двох груп;  
5. взаємний обмін досвідом;  
6. наукова та промислова цінність, очікувані від проекту;  
7. перспективність співробітництва;  
8. участь докторів наук та/або  молодих учених.  
Особлива увага приділятиметься проектам, які будуть подані новими 
дослідними групами, та проектам з дійсно новаторської тематики та 
проектним пропозиціям, які беруть участь в програмах Eureka, COST та 
програмах Європейського Союзу. Крім того, до керування проектами 
запрошуються молоді вчені, викладачі та дослідники. 
Інтелектуальна власність 
Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити всіх 
необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових 
цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна 
увага приділятиметься тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося 
незапланованої передачі українських технологій іншим країнам. 
Фінансування  
Фінансування виділяється на кожний рік окремо, на два роки поспіль. 
Рішення про продовження фінансування у 2-му році приймається після 
розгляду звіту за попередній етап роботи. 
Українська сторона сплачує витрати, пов'язані з: 
1. поїздками своїх учених до Словенії, а також медичним страхуванням 
на весь період їхнього перебування у цій країні;  
2. перебуванням в Україні словенських учених, а також переїздами 
всередині країни.  
Словенська сторона сплачує витрати, пов'язані з: 
1. поїздками своїх учених до України, а також медичним страхуванням 
на весь період їхнього перебування в цій країні;  
2. перебуванням у Словенії українських учених, а також переїздами 
всередині країни.  
Основні документи та терміни подання заявок на конкурс  
На конкурс подається проектна заявка за формою, наданою у додатку на 
цьому сайті: www.mon.gov.ua, у 2-х примірниках, лист-підтвердження 
словенського партнера щодо подання відповідної заявки до департаменту 
міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства 
освіти і науки України за адресою: 01601, м. Київ, бул.Шевченка, 16, к.311, а 
також електронною поштою: o_maksimova@mon.gov.ua 
У рамках конкурсу 2011-2012 рр. до розгляду братимуться лише ті 
документи, які будуть відправлені не пізніше останнього дня конкурсу (за 
датами на поштовому штемпелі). Прийом документів в департаменту 
міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства 
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освіти і науки України закінчується 30 червня 2010 р. о 16.00 год., 
здійснюється під розписку. 
Кандидатам на участь у Програмі з українського боку належить 
пересвідчитися в тому, що їх словенські партнери подали відповідну  
заявку до Міністерства вищої освіти, науки і технологій Республіки 
Словенія.  
Графік проведення конкурсу:  
1. Оголошення конкурсу : 22 березня 2010 р.  
2. Остаточний термін подання документів : 30 червня 2010 р.  
3. Оголошення результатів: грудень 2010 р.  
4. Початок реалізації проектів: січень 2011 р.  
5. Після закінчення проекту (тривалістю 2 роки) подається звіт, в якому 
мають бути викладені наукові та фінансові підсумки його реалізації,  а 
також можливі перспективи співробітництва  
Контактна установа в Україні: 
Відповідальна за здійснення Програми в Міністерстві освіти і науки України:  
Максимова Олена Анатоліївна Департамент міжнародного співробітництва 
та європейської інтеграції 01601, м.Київ бул.Т.Шевченка, 16 Тел./Факс:  
+380 (44) 246-38-34 
E-mail:o_maksimova@mon.gov.ua  
Internet: www.mon.gov.ua 
Контактна установа у Республіки Словенія: 
Міністерство вищої освіти, науки і технологій  Республіки Словенія: Ministry 
of Higher Education, Science and Technology Kotnikova 38, SI-1000 Luibljana 
Tel.: 386-1-478 46 00 Fax.:386-1-478 47 19 E-mail: alenka.mihailovski@gov.si 
Internet: www.mvzt.gov.si 
Slovenian Research Agency Tivolska 30, SI-1000 Ljubljana  Tel.: 386-1- 400 
5910 Fax: 386-1- 400 5957 E-mail: katarina.sersen@arrs.si Internet: 
www.arrs.gov.si  
Аплікаційні форми  
Детальна інформація:  
http://www.mon.gov.ua/main.php?query=newstmp/2010/25_03/4 
 
5. Scholars Fellowship Program 
Для участі у конкурсі запрошуються талановиті вчені, що прагнуть наукової 
кар'єри у власній державі після навчання закордоном. Програма 
направлена на боротьбу із таким явищем як "brain drain" (явище масової 
еміграції освічених людей) і допомагає утримувати перспективних молодих 
вчених, що важливо для відновлення наукової роботи та сталості реформ 
вищої освіти.  
Програма діє для країн: Албанія, Азербайджан, Боснія та Герцеговина, 
Хорватія, Грузія, Казахстан, Косово, Македонія, Молдова, Монголія, 
Чорногорія, Росія, Сербія, Таджикистан та Україна.  

http://www.mon.gov.ua/
mailto:alenka.mihailovski@gov.si
http://www.mvzt.gov.si/
mailto:katarina.sersen@arrs.si
http://www.arrs.gov.si/
http://www.mon.gov.ua/newstmp/2010/25_03/4/forma.doc
http://www.mon.gov.ua/main.php?query=newstmp/2010/25_03/4
http://www.nauka.in.ua/opportunities/fellowship/article_detail/5074


Програма як частина Академічної Стипендіальної Програми, запрошує 
вчених які уже отримали (або отримають до вересня 2010року) 
Магістерський ступінь міжнародного рівня (випускники вищого навчального 
закладу) із наступних галузей: антропологія, культурологія, економіка, 
вивчення гендерних питань, історія, права людини та суспільне право, 
міжнародні зв'язки, журналістика, філософія, політологія, психологія, 
державна політика \ екологія, державна політика \ охорона здоров'я, 
соціальна робота та соціологія.  
Програма не підтримує науковців із таких спеціальностей, як філологія, 
театральне мистецтво чи бізнес.  
Програма надає щомісячну стипендію та фінансує інші витрати (на 
розвиток кафедри, професійний розвиток). Учасники програми будуть 
розподілені по кафедрах університету, у яких зможуть отримати практику та 
чітке бачення щодо майбутнього розвитку.  
Останній термін подачі заявок - 7 квітня 2010 року. Практика починається 
у серпні\вересні 2010 року та триває один академічний рік. Аплікаційну 
форму можна заповнити тут.  
Більш детальну інформацію ви можете знайти на веб-сайті програми.  
Контакти:  
Open Society Institute  
Academic Fellowship Program  
Higher Education Support Program  
Academic Fellowship Program  
Oktober 6 utca 12, H-1051, Budapest, Hungary  
E-mail: afp@osi.hu <afp@osi.hu>  
Telephone: (36-1) 882 - 3219  
Fax: (36-1) 882 3119 
Детальна інформація:  
http://www.nauka.in.ua/opportunities/fellowship/ 
 

Випуск № 150 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. 
29.03.10 
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