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Інформаційний листок 
 

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

 
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 157 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
У номері представлені матеріали: 
 
1. СТИПЕНДІЇ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ВІД ФОНДУ ІМЕНІ ФРІЦА 
ТІССЕНА 
Фонд імені Фріца Тіссена фінансує наукові дослідження й розробки в 
університетах і дослідних центрах на території Німеччини. Стипендія 
розрахована на іноземних здобувачів, що мають ступінь кандидата 
наук. 
Фонд імені Фріца Тіссена (Fritz-thyssen-stiftung) надає іноземним 
фахівцям стипендії й фінансову підтримку на проведення науково-
дослідних робіт у вузах і некомерційних дослідницьких інститутах на 
території Німеччини. Стипендія охоплює цілий ряд гуманітарних і 
суспільних наук і поширюється, у числі іншого, і на громадян країн 
СНД. 
 
Ціль цієї організації - підтримка молодих учених у науково-дослідній 
роботі в одному з наступних напрямків: 

 історія, лінгвістика й культура, філософія, релігіознавство, 
археологія, естетика; 

 економіка, політологія, право, соціологія й суспільствознавство; 

 міжнародні відносини (співробітництво Німеччини з іншими 
країнами); 

 медицина й природничі науки; 

 образотворче мистецтво й культура. 
 
Вимоги до кандидатів і обмеження: 
У рамках стипендіальної програми здобувачі можуть подавати заявки 
на здійснення наукових проектів в університетах і некомерційних 
дослідницьких інститутах у першу чергу на території Німеччини. 
Заохочується також двостороннє науково-дослідне співробітництво із 
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залученням німецьких і закордонних університетів і дослідних центрів. 
Пропонований здобувачем проект повинен мати чіткий робочий план і 
строки виконання. 
 
Розмір стипендії Фонду імені Фріца Тіссена, незалежно від сфери 
досліджень або віку здобувача, становить 1700 євро на місяць. 
Заявку на стипендію до Фонду імені Фріца Тіссена можна подати в 
будь-який час протягом року, при цьому слід ураховувати, що час 
розгляду заявки фондом займає від шести до восьми тижнів.  
 
Детальніше:  
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/index.php?id=61  
 
 
2. СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ВІД «WEISER CENTER FOR 
EUROPE AND EURASIA», МІЧИГАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Для навчання та дослідження в Мічиганському Університеті у 2011 р. 
центр «Ronald and Eileen Weiser Center for Europe and Eurasia» 
запрошує аплікантів із країн: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Боснія 
та Герцеговина, Грузія, Росія (Калінінгадська область), Казахстан, 
Косово, Литва, Македонія, Молдова, Сербія, Словаччина та Україна. 
Кандидатам пропонується представити проекти у будь-якій галузі 
наукових досліджень або з викладання разом із факультетом 
партнером у Мічиганському Університеті. Головною вимогою є 
відмінне знання англійської мови.  
Кандидати, що пройдуть відбір, отримають нагороду - «Weiser 
Professional Development Awards», що передбачає: дослідницький 
візит в Мічиганський Університет (3-4 тижні), м. Енн-Арбор; переліт, 
проживання, страхування та кишенькові витрати. У період з січня по 
квітень 2011 р. та з вересня по грудень 2011р. буде запропоновано до 
10 стипендій для поїздки у Енн-Арбор.  
 
Останній термін подання документів – 29 жовтня 2010р.  
 
Контактна інформація:  
weiser@fulbright.edu.pl  
 
Детальніше: 
http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua/grants/main/819  
 
 
3. СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА «BLACK SEA LINK» ВІД 
ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ, РУМУНІЯ 
Стипендіальна програма «Black Sea Link», яка фінансується фондом 
«Volkswagen» (Ганновер, Німеччина), запрошує до участі молодих 

http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/index.php?id=61
mailto:weiser@fulbright.edu.pl
http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua/grants/main/819


 3 

талановитих дослідників із Молдови, України, Грузії, Вірменії та 
Азербайджану, а також представників інших держав, які знаходяться 
поряд із Чорним морем. Стипендія надасть можливість працювати над 
власними проектами, перебуваючи у м. Бухарест, Румунія. 
 
«New Europe College» приватний незалежний заклад із міжнародною 
репутацією, запрошує аплікантів із гуманітарних та соціальних наук. 
Основні вимоги: апліканти повинні бути аспірантами, або вже мати 
ступінь доктора наук. Перевага надається кандидатам до 40 років.  
 
Стипендіальна програма триває: 1 семестр (5 місяців), з 1 жовтня 2011 
по 29 лютого 2012, або з 1 березня по 31 липня 2012р; або ж повний 
академічний рік (10 місяців) з 1 жовтня 2011р. по 31 липня 2012р.  
 
Місце здійснення дослідження – «New Europe College» - Інститут для 
післядипломного навчання у м. Бухарест.  
 
Робочими мовами є: англійська, французька та німецька.  
 
Останній термін подачі документів – 15 листопада 2010р.  
 
Детальніше: 
http://www.nec.ro/fundatia/nec/black_sea_link_2011.htm 
 
 
4. КОНКУРС СПІЛЬНИХ БІЛОРУСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ 
ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ 2011 РОКУ 
Оголошується конкурс (Ф41) спільних проектів Державного фонду 
фундаментальних досліджень (ДФФД) і Білоруського 
республіканського фонду фундаментальних досліджень (БРФФД) на 
2011 – 2012 роки. 
Державний фонд фундаментальних досліджень України і Білоруський 
республіканський фонд фундаментальних досліджень відповідно до 
укладеної між ними угоди про співробітництво оголошують третій 
конкурс спільних проектів фундаментальних наукових досліджень з 
метою консолідації зусиль Фондів для фінансової підтримки 
актуальних досліджень, що виконуються спільно вченими України й 
Республіки Білорусь. 
 
Конкурс проводиться за наступними науковими напрямами: 

 фізика, математика, інформатика (01), 

 технічні науки (02), 

 хімія й науки про Землю (03), 

 біологічні, медичні й аграрні науки (04), 

http://www.nec.ro/fundatia/nec/black_sea_link_2011.htm
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 гуманітарні науки (05). 
 
На конкурс приймаються наукові дослідницькі проекти, що будуть 
виконуватмся невеликими науковими колективами білоруських і 
українських учених. 
Вчений може бути керівником тільки одного проекту. 
Назва проекту, ключові слова, основні тематичні формулювання в 
обох варіантах повинні бути ідентичними, а програма досліджень - 
взаємно погоджена за змістом і термінами. У програмі досліджень 
повинно бути чітко зазначено, які завдання виконує українська 
сторона, а які - білоруська. 
 
Запити на конкурс подаються одночасно в обидва Фонди відповідно до 
встановлених форм, при цьому українські вчені подають запити до 
ДФФД, білоруські - до БРФФД 
 
Запити на конкурс у ДФФД подаються до 3 листопада 2010 року 
включно. При поштовому відправленні дата визначається за 
штемпелем. 
 
Детальніше: 
http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua/grants/main/827 
 

Випуск № 157 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. 
22.09.10 

http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua/grants/main/827
mailto:s.shukayev@kpi.ua

