
 
 
 
 
 

Інформаційний листок 
 

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

 
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 154 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
У номері представлені матеріали: 
 
1. Норвезька освітня програма міжнародної взаємодії. 
«Норвезька програма взаємодії у вищій освіті з Євразією» підтримує 
проектну співпрацю між інститутами Норвегії та Вірменії, 
Азербайджану, Білорусії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, 
Таджикистану, Туркменістану, України, Узбекистану.  
Програма діє в рамках угоди між Норвезьким Центром Міжнародної 
Співпраці та Міністерством Закордонних Справ Норвегії; термін дії 
програми – з 2010 року до 1 липня 2015 року. Загальний бюджет 
програми охоплює до 20 мл. крон щорічно. 
Основні цілі програми: 

- підвищення відповідності вищої освіти у цих країнах завдяки 
спільному розвитку навчальних програм на інституційному та 
національному рівнях; 

- покращення якості освіти; 
- внесок у інтернаціоналізацію вищої освіти у співпраці із цими 

країнами та Норвегією;  
- обмін досвідом у сфері освітніх реформ; 
- покращення академічних зв’язків та співпраці між Норвегією та 

зазначеними країнами. 
Кінцевий термін подачі заявок – 3 вересня 2010 р. 
У випадку виникнення питань звертайтесь до Herdis Kolle, за 
ел.адресою: herdis.kolle@siu.no. 
Детальна інформація:  
http://www.siu.no/en/Programme-overview/Eurasia-Programme 
 
2. Стипендії для навчання на докторських програмах в 
Копенгагенському університеті. 
Факультет гуманітарних наук Копенгагенського університету 
(Копенгаген, Данія) надає 19 стипендій для навчання на докторських 
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програмах починаючи з 1 лютого 2011 року. Тривалість навчання на 
програмі – три роки.  
Приймаються заявки на навчання на таких докторських програмах: 
культурологія; педагогіка; мовознавство та лінгвістика; медіа та 
масові комунікації; філософія; перекладацькі та міграційні студії. 
Загальною вимогою до всіх аплікантів є наявність магістерського 
ступеня. 
Апліканти з магістерськими дипломами інших країн мусять звернутися 
за інформацією до Данського агентства з міжнародної освіти:   
http://www.studyindenmark.dk/  
Заявки на навчання подаються через електронну систему 
аплікацій:  
http://www.efond.dk/ku-hum/  
Кінцевий термін подачі заявок – 17 серпня 2010 року. 
Детальна інформація: 
http://www.humanities.ku.dk/research/PhD/Announcements/19facultyschol
arshipsaug2010/  
http://www.humanities.ku.dk/research/phd/ 
 
3. Конкурс на здобуття Премій імені видатних вчених вищих 
навчальних закладів України у 2010 році. 
Академія наук вищої освіти України оголошує конкурс на здобуття 
премій імені видатних вчених вищих навчальних закладів України: 

• Премія імені М.В.Остроградського - за видатні наукові роботи в 
галузі математики (Відділення математики АН ВО України). 

• Премія імені М.І.Туган-Барановського - за видатні наукові праці 
в галузі економіки (Відділення економіки АН ВО України). 

• Премія імені ГЯ.Франка - за видатні роботи в галузі філології, 
етнографії та мистецтвознавства (Відділення філології та 
мистецтвознавства АН ВО України). 

• Премія імені І.І.Шмальгаузена - за видатні наукові праці в галузі 
зоології, морфології, філогенії, екології тварин та біоніки (Відділення 
біології АВН ВО України). 
У конкурсі на здобуття премій імені видатних учених можуть 
брати участь: 

- дійсні члени Академії наук вищої освіти України незалежно від 
місця їх постійної роботи; 

- окремі особи, які працюють у наукових установах та вищих 
навчальних закладах; 

- колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття 
премії роботу, якщо більшість авторів працює в установах, 
передбачених підпунктом «б». 
На здобуття іменних премій можуть бути висунуті: 
наукові праці лише після того, як мине не менше 6 місяців, але не 
більше 5 років після їх опублікування. 
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Кінцевий термін подачі заявок - 1 листопада 2010 року. 
Усі матеріали подаються в одному примірнику на адресу: 01054, 
м. Київ, вул. Тургенєвська, 11, оф. 1.1., Президія Академії наук вищої 
освіти України. 
На конкурс не приймаються роботи, які були удостоєні Державної 
премії України, іменних премій Національної академії наук України і 
галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що 
присуджуються за конкурсами. 
Не приймаються на конкурс і збірники наукових праць більш ніж трьох 
авторів. 
Детальна інформація:  
http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/grants/main/831 
 
4. Премії для молодих вчених і студентів вищих навчальних 
закладів за кращі наукові роботи. 
Академія наук вищої освіти України оголошує конкурс на здобуття 
премій для молодих вчених і студентів вищих навчальних закладів за 
кращі наукові роботи. 
В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, 
стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, вищих 
навчальних закладів віком до 35 років, студенти вузів України, а також 
аспіранти та студенти зарубіжних країн, які навчаються в наукових 
установах та ВНЗ країни. 
Право висувати кандидатів на здобуття премій надається: вченим 
радам вищих навчальних закладів, радам наукових і науково-технічних 
товариств. Роботи, виконані молодими вченими, приймаються 
Академією наук вищої освіти України на конкурс за поданням вищих 
навчальних закладів, відомств, організацій та рад. 
Кінцевий термін подачі заявок - 1 листопада 2010 року. 
Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим 
вченим та студентам, подає Президії Академії наук вищої освіти 
України (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 11, оф.11) з написом «На 
здобуття премій АН ВО України для молодих вчених (студентів)». 
Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно 
оформлені: роботи (неопубліковані) підписуються авторами, довідки і 
рекомендації - керівниками установ (ВНЗ) та скріплюються печаткою 
Детальна інформація:  
http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/grants/main/832 
 
5. Французько-українські партнерські магістерські програми. 
Посольство Франції відкриває конкурс проектів створення та/чи 
розвитку "Французько-українських партнерських магістерських 
програм". Цей проект має на меті сприяти активізації, розвитку та 
упорядкуванню університетських партнерських зв'язків України і 
Франції. Конкурс проводиться за підтримки Міністерства вищої освіти і 
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науки та Міністерства закордонних і європейських справ Франції, а 
також Міністерства освіти і науки України. 
Кінцевий термін подачі заявок – 20 вересня 2010 р.: 
- до Міністерства вищої освіти і науки Франції, для французьких вищих 
навчальних закладів; 
- до Міністерства освіти і науки України, для українських вищих 
навчальних закладів. 
Тільки ті заявки, які буде подано двома партнерами(французьким та 
українським) до відповідних міністерств їх країн, буде прийнято до 
розгляду. 
Детальна інформація: 
- в Україні: http://www.mon.gov.ua/international/ogolosennya_anketa.zip  
- у Франції:  
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid51833/appel-a-projets-
de-masters-en-partenariat-franco-ukrainien.html  
Контактна особа: Гійом Колен, аташе з університетського та 
наукового співробітництва Посольства Франції 
 
6. Стипендії від європейських інститутів для післядипломного 
навчання. 
Програма Європейських інститутів для післядипломного навчання (The 
European Institutes for Advanced Study – EURIAS) є міжнародною 
програмою з обміну науковців, що пропонує 33 стипендії на 2011 –
 2012 академічний рік. Навчання проходить 10 місяців у одному із 
інститутів Берліну, Болоньї, Брюсселю, Бухаресту, Будапешту, 
Кембриджу, Хельсінкі, Єрусалиму, Ліону, Нанту, Парижу, Упсалу, 
Відню, Вассенаару. 
Участь у програмі можуть взяти:  
Стипендії надаються в основному із гуманітарних та соціальних наук, 
проте в окремих випадках можливе фінансування кандидатів із 
природничих та точних наук (аплікантам необхідно перевірити 
запропоновані інститути для здійснення власних досліджень). 
Останній термін реєстрації – 10 вересня 2010р. 
Детальна інформація: http://eu.prostir.ua/grants/241320.html  

 
 
 
 
Випуск № 154 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 – Божок Валерія 
E-mail: s.shukayev@kpi.ua. 
Керівник відділу міжнародних проектів    Шукаєв С.М. 
06.07.10 
 

http://www.mon.gov.ua/international/ogolosennya_anketa.zip�
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid51833/appel-a-projets-de-masters-en-partenariat-franco-ukrainien.html�
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid51833/appel-a-projets-de-masters-en-partenariat-franco-ukrainien.html�
http://eu.prostir.ua/grants/241320.html�
mailto:s.shukayev@kpi.ua�

	До уваги деканів факультетів, директорів інститутів

