
 

 
 
 
 

Інформаційний листок 
 

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

 
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 153 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
У номері представлені матеріали: 
 
1. Стипендії фонду Королеви Ядвіги для навчання у Польщі. 
Конкурс фонду Королеви Ядвіги оголошується щороку для молодих 
науковців в тому числі з України. Брати участь у конкурсі на стипендію 
можуть аспіранти та докторанти українських вищих навчальних 
закладів. Тривалість стипендії складає від одного до шести місяців (у 
період з жовтня 2010 року по червень 2011 року), залежно від 
специфіки пропонованого стипендіатом дослідницького проекту.  
Обсяг стипендії – 1500 польських злотих на місяць. Стипендіатові 
також надаватиметься місце для проживання та медичне страхування 
на весь час перебування в Польщі. До 31 травня 2010 року 
приймаються документи на отримання стипендії фонду імені Королеви 
Ядвіги для навчання в Ягеллонському університеті в Кракові. Для 
участі в конкурсі необхідно підготувати такі документи:  

 аплікаційний лист, адресований безпосередньо ректорові 
Ягеллонського університету;  

 заповнену аплікаційну форму;  

 перелік власних академічних досягнень та публікацій;  

 детальний опис планованої дослідницької роботи в Кракові;  

 життєпис;  

 копію ідентифікаційної сторінки міжнародного паспорту;  

 рекомендаційний лист від академічного працівника 
Ягеллонського університету.  

Документи мають надійти регулярною поштою на адресу:  
Ośrodek Informacji i Promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ul. Piłsudskiego 8/1,31-109 Krakow, Poland із позначкою на конверті 
«Фундація Королеви Ядвіги» до 31 травня 2010 року.  
Детальна інформація: http://www.eu-edu.org/news/info/479 
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2.«Всесвітні студії»: стипендії фонду Віктора Пінчука для 
навчання у провідних університетах світу. 
Фонд Віктора Пінчука надасть до 30 стипендій українським студентам, 
які мають намір починаючи з осені 2010 року навчатися на 
магістерських програмах провідних університетів світу. 
Метою нового проекту фонду Віктора Пінчука «Всесвітні студії» є 
сприяння формуванню в Україні нового покоління професійних еліт у 
фахових галузях, пріоритетних для розвитку країни.  
Стипендії надаються для навчання за такими спеціальностями: 
аграрні науки; екологія; правознавство; державне управління. 
Участь у конкурсі на стипендії Фонду можуть брати громадяни України 
віком до 35 років. Учасники конкурсу повинні мати ступінь бакалавра 
(магістра) за однією із пріоритетних спеціальностей конкурсу (аграрні 
науки, екологія, правознавство, державне управління), бути 
зарахованими (або очікувати на зарахування найближчим часом) на 
магістерську програму закордонного університету для початку 
навчання восени 2010 року. Передбачається, що кандидат на 
отримання стипендії матиме намір працювати в Україні після 
закінчення магістерської програми в закордонному університеті. 
Для участі у конкурсі необхідно подати розгорнуту он-лайн заявку:  
http://worldwidestudies.org/ua/request/add/ до 30 червня 2010 року. 
Учасники конкурсу самостійно обирають країну навчання та 
навчальний заклад із-поміж найкращих університетів світу.  
Детальна інформація: http://worldwidestudies.org/ua/ 
 
3. Стипендії Фундації Конрада Аденауера для навчання в 
Німеччині. 
Українське відділення фундації Конрада Аденауера в Україні оголошує 
конкурс на здобуття стипендій для навчання в Німеччині на 
бакалаврському, магістерському та докторському рівнях. Фундація 
Конрада Аденауера підтримує ініціативу українських студентів зі 
знанням німецької мови та ступенем бакалавра продовжувати 
навчання в університетах Німеччини, особливо за напрямками 
політології, економіки, журналістики, правознавства та 
європейських студій. Вимоги до учасників конкурсу:  

 вік учасника до 30 років;  

 відмінний бакалаврський диплом (або шкільний атестат – для 
навчання на бакалаврській програмі);  

 дуже добре знання німецької мови (на рівні Mittelstufe 2);  

 вмотивованість, персональні якості;  

 соціальна або політична активність.  
 Конкурс на отримання цих стипендій оголошується Фундацією 
Конрада Аденауера один раз на два роки. Із весни 2010 року знову 
розпочався прийом заявок на отримання стипендій Фундації. Пакет 
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необхідних документів включає життєпис, детальний опис ваших 
навчальних планів у Німеччині (усі документи готуються німецькою 
мовою) та сертифікат про знання німецької мови. Документи необхідно 
надсилати на адресу: Фундація Конрада Аденауера, 01021, Київ, вул. 
Шовковична, 10, буд. 4, до початку літа 2010 року. Додаткову 
інформацію можна отримати за телефоном (+380 44) 492 74 43 або 
електронною поштою, написавши листа на адресу: 
stipendien@adenauer.kiev.ua. 
Детальна інформація: http://www.eu-edu.org/news/info/478 
 
4. Гранти Вишеградського Фонду для підтримки навчальних 
курсів та навчальних програм. 
Міжнародний Вишеградський Фонд (International Visegrad Fund) надає 
фінансову підтримку для навчальних курсів та навчальних програм у 
державних та приватних університетах. Метою цієї грантової програми 
Вишеградського Фонду є підтримка якісних науково-навчальних 
курсів та навчальних програм – бакалаврських, магістерських або 
докторських. Загальна сума гранту (15 000 євро для підтримки 
навчального курсу, 50 000 євро – для підтримки навчальної програми) 
виплачується одноразово факультетові/департаментові/ школі 
університету. Для отримання гранту департамент університету має 
засвідчити наявність відповідних навчальних планів та програм, а 
також згоду університету на довгострокове впровадження цієї 
програми/цього курсу. Передбачається, що курс чи програма 
відбуватиметься за участі мінімум двох гостьових лекторів із країн 
Вишеградської четвірки. Подавати заявки на отримання цього гранту 
може будь-який приватний або державний університет. Для участі у 
конкурсі необхідно зареєструватися в спеціально створеній он-лайн 
системі, заповнити аплікаційну форму та підготувати такі документи в 
якості додатків:  

 професійні життєписи координатора програми та викладачів 
програми;  

 розгорнутий опис курсу (або курсів, що утворюють програму) 
англійською мовою (разом із анотаціями, кредитами та списками 
літератури);  

 листи підтримки від гостьових лекторів та гостьових викладачів, 
життєписи гостьових викладачів;  

 лист від ректора університету, що засвідчує довготривалість 
курсу/програми;  

 для аплікантів на навчальні програми – окремо описи всіх курсів.  
 Аплікаційні документи мають бути надіслані як електронною, так і 
регулярною поштою на адреси:  International Visegrad Fund, Kráľovské 
údolie 8, 81102 Bratislava, Slovak Republic, E-mail: 
curriculum@visegradfund.org 
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Кінцевий термін подання заявок від університетів – 10 листопада 
2010 року. 
Детальна інформація: http://www.eu-edu.org/news/info/464 
 
5. Конкурс на стипендію MSc in International Business Economics 
Лазарській Університет (Lazarski University) повідомляє про конкурс 
кандидатів на навчання в спільній польсько-британській магістерській 
програмі - MSc in International Business Economics Мета програми – 
покращення зв’язків та ефективності співробітництва між ЄС та 
країнами-сусідами шляхом надавання можливості студентам отримати 
знання про економічні процеси в Євросоюзі  
MSc in International Business Economics – престижна програма в 
сфері міжнародного бізнесу, яка акредитована університетом Univesity 
of Wales в Великобританії. Програма надає підготовку спеціалістам в 
сфері бізнесу, для роботи в великих корпораціях та фірмах, які 
спеціалізуються на міжнародній торгівлі.  
Кандидат на участь в конкурсі повинен відповідати таким вимогам: 

 Бути громадянином та постійно проживати в одній з країн: Алжир, 
Арсенія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Єгипет, Ізраїль, 
Йорданія, Ливан, Лівія, Молдова, Марокко, Палестинська 
автономія, Росія, Сірія, Туніс та Україна.  

 Мати диплом про вищу освіту, диплом бакалавра чи магістра. 
 Володіти англійською мовою на достатньому рівні для навчання 

(мінімум В2). 
Строки подачі заявки – 25 травня 2010  

Детальна інформація: http://www.lazarski.pl/rekrutacja/konkurs-
stypendialny/ 
 
6. Російсько-німецька програма з подвійним дипломом 
"Європейські студії" 2010/11 (Калінінград/Вупперталь)  
„Розуміти Європу“ – так звучить навчальна мета однорічної 
післядипломної програми з Європейських студій, яку проводить 
Калінінградський Європейський Інститут ім. Клауса Менерта (EIKM). 
Єдина на сьогодні німецькомовна програма з європейських студій в 
Росії пропонує можливість отримати російський та німецький 
магістерський диплом після одного року навчання. Однорічна програма 
на першому семестрі передбачає вивчення таких предметів як 
європейська історія та політика, європейська економіка, 
європейське право, європейська соціальна політика, європейська 
культура, а також Росія та Захід. Додатково пропонується вивчення 
однієї з іноземних мов на вибір - англійської, французької або 
російської. Після першого семестру навчання у Калінінграді студенти 
мають можливість вибору між практикою та додатковим навчанням в 
Університеті м. Вупперталь (BUW). Під час навчання у Вупперталі 
студенти навчаються в рамках магістерської програми "Europaistik". 
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Після успішного завершення навчання такі студенти окрім російського 
диплому Державного технічного університету м. Калінінград отримають 
також німецький диплом магістра. Початок навчання - 20 вересня 
2010 року. Подавати заяву на навчання можуть випускники ВНЗ 
(щонайменше 4-річне навчання) всіх спеціальностей з усіх країн світу, 
які добре володіють німецькою мовою.  
Подання заяв до 20 липня 2010. 
Детальна інформація: www.europastudien-kaliningrad.de  
 
7. Стипендії від Аахенського університету. 
Один з провідних технічних університетів в галузі науки і техніки в 
Європі, Аахенський університет пропонує 6 стипендій для обдарованих 
студентів, що закінчили на вищому рівні університети в Україні. 
Фінансування заплановано на термін до 3 місяців на загальну 
стипендію 1000 EURO / місяць. 
Стипендія спрямована на підготовку найкращих українських студентів 
для здійснення досліджень в Аахенському університеті в 2010/11 
навчальному році з серпня по грудень 2010 року. Відібрані 
кандидати матимуть можливість працювати в одному з численних 
відділів, що особисто контролюється і підтримується професорами 
університету. 
У разі виникнення запитань контактуйте: 
Ms. Sarah Vespermann 
RWTH Aachen University, International Office 
Templergraben 57, 52062 Aachen, Germany 
Phone: +49 241 80-90686 
Fax: +49 241 80-92662 
E-Mail: sarah.vespermann@zhv.rwth-aachen.de 
 
8. Міжнародна конференція з ядерних та відновлювальних 
енергетичних ресурсів. 
Турецька Науково-дослідна організація (TUBAV) повідомляє про 
проведення міжнародної наукової конференції з ядерних та 
відновлювальних енергетичних ресурсів. Конференція буде проведена 
в Голбазійському культурному центрі університету Газі, Анкара, Турція 
4-7 липня 2010 року, за участю керівників TUBAV: президент проф. 
Сереф Сагіроглу, Віце-президент Фатіх М. Сахін та члени виконавчого 
комітету: проф. Х.Мехмет Сахін, док. Ерол Курт, як співголовуючих, 
членів організаційного/наукового/консультаційного комітетів на 
конференції. 
Детальніша інформація:  http://www.nurer.org 
 
9. Пілотний проект: Стипендії для випускників вищих навчальних 
закладів з країн-сусідів Європейського Союзу та Росії для навчання в 
університетах країн-членів ЄС на магістерських курсах з Європейських 
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студій (Право Європейського Союзу, Економіка Європейського Союзу, 
Політика, управління та врядування в Європейському Союзі, Історія 
європейської інтеграції чи міждисциплінарні Європейські студії) 
Європейська Комісія оголошує конкурс для вищих навчальних закладів 
країн-членів ЄС, які пропонують магістерські курси з Європейських 
студій (Право Європейського Союзу, Економіка Європейського Союзу, 
Політика, управління та врядування в Європейському Союзі, Історія 
європейської інтеграції чи міждисциплінарні Європейські студії). 
Загальна мета проекту: розвивати професійні навички випускників з 
країн-сусідів ЄС (Алжир, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Єгипет, 
Грузія, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Молдова, Марокко, 
Палестинська Автономія, Росія, Сирія, Туніс, Україна) задля кращого 
розуміння політики ЄС та посилення співпраці. Європейська Комісія 
надасть стипендії обраним кандидатам на навчання на магістерських 
курсах з Європейських студій. 
Європейська Комісія планує надати близько 30 стипендій для 
навчання на магістерських курсах з Європейських студій. Стипендії 
покриють витрати на навчання (registration fees), проїзд харчування та 
проживання. 
Кроки та умови конкурсного відбору: 
1. Вищі навчальні заклади країн-членів ЄС, які планують взяти 
участь у конкурсі заповнюють опитувальник online questionnaire щодо 
інформації про магістерський курс з Європейських студій. Цю 
інформацію Європейська Комісія вносить в базу даних курсів з 
Європейських студій 
(http://ec.europa.eu/education/eis_masters/published_courses). 
Термін подання заявок: 4 червня 2010 
2. Випускники країн-сусідів ЄС та Росії беруть участь у конкурсі на 
отримання стипендії одного з ВНЗ країн-членів ЄС, який пропонує 
магістерський курс з Європейських студій. 
Термін подання заявок: відповідно до вимог ВНЗ, який пропонує 
курс http://ec.europa.eu/education/eis_masters/published_courses 
3. Вищі навчальні заклади країн-членів ЄС обирають кращих серед 
аплікантів відповідно до критеріїв попереднього відбору та подають 
Європейській Комісії для затвердження заявку разом з попереднім 
списком студентів. 
4. Європейська Комісія обирає кращі пропозиції та надає грант 
відповідно ВНЗ та студентам. 
Фінансування 
Після затвердження бюджету ЄС 2010, Європейський Парламент 
виділив 960.000 € для надання стипендій для запровадження пілотного 
проекту. Максимальний розмір стипендії € 24.000 на академічний рік. 
Оголошення про конкурс та аплікаційна форма за 
лінкомhttp://ec.europa.eu/education/calls/doc2244_en.htm 
Контактна інформація 

http://ec.europa.eu/education/eis_masters/published_courses
http://ec.europa.eu/education/eis_masters/published_courses
http://ec.europa.eu/education/calls/doc2244_en.htm


European Commission Directorate General for Education and Culture Unit 
A5 International Cooperation and International Programmes e-mail: EAC-
EIS@ec.europa.eu 
Mr. Pedro Martinez Macias pedro.martinez-macias@ec.europa.eu 
Детальніша 
інформація: http://ec.europa.eu/education/calls/doc2244_en.htm 
 
 
 

Випуск № 153 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. 
15.05.10 
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