
 

 

 

 

 

Інформаційний листок 
 

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

 
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 152 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
У номері представлені матеріали: 
 
1. Програма для молодих викладачів та дослідників 
Програма для молодих викладачів та дослідників (Fulbright Junior Faculty 
Program) – це дослідницька програма для молодих викладачів та дослідників, 
фахівців з бібліотечної справи та управлінців у галузі культури.  
Вимоги до кандидатів: 1). мати українське громадянство та проживати в Україні 
на час проведення конкурсу, 2). викладати у ВНЗ та мати щонайменше 2 роки 
досвіду викладання чи адміністрування; фахівці з бібліотечної 
справи/архівознавства та управління у галузі культури повинні мати 2 роки 
професійного досвіду у відповідній, 3). вільно володіти англійською мовою, 4). 
дотримуватись правил, які регламентуються візою J-1; після завершення терміну 
гранту учасник Програми має повернутися в Україну на 2 роки.  
Умови гранту: квиток в обидва боки, щомісячну стипендію, додаткові гроші для 
придбання професійної літератури, медичне страхування 
Термін подачі документів: 16 травня щороку. 
Детальна інформація: www.fulbright.org.ua 
 
2. Конкурс спільних українсько-болгарських науково-технічних проектів на 
період 2011-2012 роки 
До участі у спільних проектах з українського боку запрошуються вчені з 
українських науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів, які прагнуть 
та готові до реалізації спільних з болгарськими партнерами науково-технічних 
проектів за такими напрямами: інформаційно-комунікаційні технології; 
біотехнології; морська біологія; нові матеріали (нанотехнології); харчові добавки.  
Початок конкурсу: 1 квітня 2010 року. 
Закінчення конкурсу: 31 травня 2010 року. 
За додатковою інформацією можна звертатись до: 
координатора від Міністерства освіти і науки України Бурцевої Марії Ігорівни, 
тел./факс: (38 044) 246-39-02, e-mail: m_burtseva@mon.gov.ua; 
Детальна інформація: 
http://www.mon.gov.ua/main.php?query=newstmp/2010/13_04/1 
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3. Докторські стипендії із прикладної математики, Іспанія (м. Більбао). 
Дослідницький центр «ВСАМ» (“Basque center for applied mathematics”) запрошує 
до навчання студентів у сфері прикладної математики (біоматематика; мережеве 
планування, аналіз та оптимізація; математична фізика та ін.).  
Основні вимоги до кандидатів:  

 наявність ступеня бакалавра у даній сфері ( математика, фізика, інженерія 
або інформатика);  

 наявність відповідної характеристики;  

 два рекомендаційних листи.  
Фінансування буде визначене після співбесіди із аплікантом, та в основному 
залежатиме від кваліфікації та здійснених досліджень. Кандидати, які пройдуть 
відбір, отримають додатково соціальне забезпечення.  
Заявки на отримання стипендій можна подавати у будь-який період.  
Початок навчання буде узгоджуватись із кандидатом, проте пробний період 
починається із 1 червня 2010 року.  
Детальна інформація: http://eu.prostir.ua/grants/240286.html 
 
4. Конкурс спільних українсько-угорських науково-технічних проектів на 
2011-2012 роки. 
Конкурс є відкритий для будь-яких наукових підрозділів вищих навчальних 
закладів, науково-дослідних установ і підприємств обох країн. Для участі в 
конкурсі приймаються проекти за всіма пріоритетними напрямами з гідно з 
Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки". Тематика 
науково-дослідних проектів конкурсом не обмежена. 
Проектна пропозиція повинна включати детальну інформацію щодо мети та 
підстави запланованої спільної науково-дослідної роботи, методології 
досліджень, складу кожної групи дослідників та розкладу роботи, що 
передбачається виконати.  
Фінансування проекту виділяється на два роки (щороку окремо). Рішення про 
продовження фінансування на другий рік приймається після розгляду звіту за 
попередній етап роботи. 
Документи приймаються з 30 березня 2010 року до 20 червня 2010 року.  
Аплікаційні форми для українських науковців можна знайти на офіційному сайті 
Міністерства освіти і науки України: www.mon.gov.ua  
Детальна інформація: 
http://www.mon.gov.ua/main.php?query=newstmp/2010/30_03/2 
 
 
 

Випуск № 152 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. 
30.04.10 
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