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Інформаційний листок 
 

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

 
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 159 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
У номері представлені матеріали: 
 
1. Проект в галузі елементарних частинок Сілезького 
університету 
 
Оголошено конкурс на місце молодих дослідників (early stage 
researchers - ESR) в галузі фізики елементарних часток в Великому 
андроїдному колайдері, програма фінансується Мережею з навчання 
молодих дослідників Марії Кюрі (Marie Curie Initial Training Network 
LHCPhenoNet). 
 
Мережа об'єднує такі наукові організації: 
1. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientficas, Spain 
2. Universidad de Buenos Aires UBA, Argentina 
3. Centre National de la Recherche Scientifique, France 
4. Stiftung Deutsches Elektronen Synchrotron, Germany 
5. Debreceni Egyetem, Hungary 
6. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Italy 
7. Stichting voor Fundamenteel Onderzoek de Materie, Netherlands 
8. Uniwersytet Slaski, Poland 
9. Durham University, United Kingdom 
10. Universit T Z Rich, Switzerland 
11. European Organization for Nuclear Research, Switzerland 
12. RISC Software GmbH, Austria 
 
Молоді вчені зі стажем роботи у науковій сфері менше 4 років 
приймаються на період від 12 до 36 місяців на наступних умовах: 
- Заробітна плата за контрактом: 36700 євро на рік (з урахуванням 
коефіцієнта країни) або стипендія: 18350 євро на рік (з урахуванням 
коефіцієнта країни) 
- Транспортні витрати: 250-2500 євро на рік (в залежності від відстані) 
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- Допомога у зв'язку з переїздом: 500-800 євро на місяць (з 
урахуванням сімейного стану дослідника) 
- Участь у наукових дослідженнях та заходи з навчання (конференції, 
семінари і т.і.): 300-600 євро на місяць (залежно від характеру 
досліджень)  
- Одноразова сума на розвиток наукової кар'єри на етапі повернення 
дослідника у свою країну: 2000 євро. 
 
Кінцевий термін подання – 1 грудня 2010 року. 
 
Детальніше:  
http://www.lhcphenonet.eu/jobs/  
 

 

 

2. Стипендії Посольства Франції в Україні 
 
Посольства Франції в Україні пропонує:  
- стипендії на здобуття диплому 2-го циклу навчання, що 
еквівалентно диплому магістра, на 10 місяців з будь-якої 
спеціальності 
- стипендії для навчання в аспірантурі зі спільним французько-
українським науковим керівництвом для роботи над дисертацією (три 
наукових стажування по 6 місяців впродовж 3 років)  
- стипендії « n+i » для проходження магістерського циклу навчання 
для молодих інженерів (рівень Бакалавр / Магістр)  
- стипендії для навчання за магістерською програмою COPERNIC 
для молодих економістів та інженерів.  
 
Вимоги до кандидата, який подає заявку на участь у конкурсі: 
- мати українське громадянство  
- бути віком до 30 років  
- мати український диплом про вищу освіту 
(магістр/спеціаліст/бакалавр)  
- ніколи раніше не мати стипендії Уряду Франції.  
 
Стипендії надаються відповідно до наступних критеріїв:  
- високий рівень знань кандидата;  
- якісний та переконливий навчальний проект з обґрунтуванням 
професійного вибору;  
- володіння французькою та/чи англійською мовами залежно від 
навчального проекту;  
- розробка індивідуального проекту студента у відповідності до 
українсько-французької угоди про науково-технічне співробітництво. 
 

http://www.lhcphenonet.eu/jobs/
http://www.nplusi.com/
http://www.cdi.fr/copernic/programme.html
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Термін подання документів - до 15 березня 2011 року (27 лютого 
для програми Copernic) 
 
Детальніше: 
http://www.ambafrance-ua.org/france_ukraine/spip.php?article1421   
 
3. Наукові стипендії з написання кандидатської дисертації у 
партнерстві з науковцями Франції 
 
Ця стипендія надаватиметься аспірантам (до 35 років), які пишуть 
дисертацію в українському вищому освітньому закладі, написання якої 
вимагає проведення досліджень безпосередньо у Франції (на період 4-
6 місяців). Лауреати конкурсу матимуть статус Стипендіату уряду 
Франції та переваги, які надає цей статус. 
 
До участі у конкурсі не приймаються кандидатури, які впродовж 
останніх 3 років вже отримували схоже фінансування. 
 
Кандидати мають подати заявку на участь в електронному вигляді до 
1 березня 2011 року:  
- науковий проект (4 сторінки) французькою чи англійською мовами;  
- два листа підтримки, один від французького закладу, який запрошує, 
другий від українського закладу, що направляє кандидата;  
- резюме. 
 
Рішення комісії буде оголошено кандидатам 30 квітня 2011 року. 
 
Початок стажувань можливо планувати від 1-ого червня 2011 року.  
 
Детальніше: 
http://www.ambafrance-ua.org/france_ukraine/spip.php?article1421  
 
4. Короткострокові наукові стипендії Посольства Франції в 
Україні  
 
Посольство Франції в Україні відкрило новий конкурс стипендій для 
здійснення короткострокових(1-2 місяці) наукових стажувань у Франції. 
 
Ці стипендії, по-перше, допомагають в мобільності молодим вченим та 
аспірантам (до 35 років), наукова діяльність яких вимагає проведення 
досліджень та/чи отримання додаткової фахової освіти у Франції на 
період від одного до двох місяців, а по-друге, є інструментом підтримки 
та розвитку співробітництва між українськими та французькими 
науковими закладами. 
 

http://www.ambafrance-ua.org/france_ukraine/spip.php?article1421
http://www.ambafrance-ua.org/france_ukraine/spip.php?article1421
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Остання дата подання документів весняного конкурсу: 15 грудня 
2010 року.  
 
Всі ці документи можуть бути відредаговані англійською чи 
французькою мовами. 
 
Рішення щодо надання стипендій буде оголошено після 25 січня 2011 
року. 
 
Стажування можливо планувати у період з 1 березня до 31 грудня 
2011 року. 
 
Детальніше: 
http://www.ambafrance-ua.org/france_ukraine/spip.php?article1421  
 
 

Випуск № 159 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. 
03.11.10 

http://www.ambafrance-ua.org/france_ukraine/spip.php?article1421
mailto:s.shukayev@kpi.ua

