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Інформаційний листок 
 

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

 
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 161 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
У номері представлені матеріали: 
 
1. Стипендія імені Лейна Кіркланда для навчання у Польщі 
 
Організатори: Польсько-Американський Фонд Свободи (Спонсор 
програми) і Польсько-Американська Комісія Фулбрайта (Адміністратор 
програми).  
Програма адресована молодим лідерам з вищою освітою, 
зацікавленим у розвитку демократії, економіки та громадянського 
суспільства у своїх країнах і в регіоні. Реалізація Програми 
відбувається в рамках двосеместрового навчання у вищих навчальних 
закладах Польщі та 2-4-х тижневих стажувань у державних або 
приватних установах і організаціях.  
 
Спеціальності:  
- економіка та менеджмент;  
- адміністрація / менеджмент (бізнес, НУО, культура, охорона 
навколишнього середовища, охорона здоров'я);  
- державне управління (органи державної влади та самоврядування);  
- адміністрування бізнесу;  
- право;  
суспільні науки (соціальна психологія, соціологія);  
- політологія і міжнародні відносини;  
- політика розвитку і гуманітарна допомога. 
 

Обов'язкові вимоги:  
- громадянство і постійне проживання в Україні (особи, які володіють 
картою постійного проживання в Польщі, не можуть претендувати на 
отримання стипендії Кіркланда);  
- повна вища освіта (ступінь магістра);  
- вік до 35 років (в обґрунтованих випадках до 40 років);  
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- знання польської мови (на рівні, достатньому для участі в лекціях і 
семінарських заняттях, а також для написання дипломної роботи) або 
знання англійської мови - для участі в конкретному курсі, який 
викладається цією мовою (в такій ситуації достатнім вважається 
пасивне знання польської мови); 
- досвід професійної діяльності – мінімум 2 роки. 
 
Кінцевий термін подання – 1 березня 2011 року. 
 
Детальніше:  
http://vsekonkursy.ru/?p=2123  
 

2. Міжнародний конкурс комп'ютерних робіт "Цифровий вітер - 
2011"  
 
Міжнародний конкурс комп'ютерних робіт серед дітей, юнацтва та 
студентської молоді "Цифровий вітер" проводиться щорічно 
Саратовським державним технічним університетом під егідою  
Міністерства освіти та науки РФ. Вік учасників: від 7 років до 21 року.  
Завданнями конкурсу є:  
1. Розвиток творчого інтересу в області інформаційних і комп'ютерних 
технологій.  
2. Придбання учасниками навичок у роботі з інтернет-технологіями і 
комп'ютерною графікою.  
3. Вивчення сучасних програмних ресурсів для створення інтернет-
додатків та комп'ютерної мультиплікації.  
  
Правила участі у Конкурсі:  
Конкурс проводиться з 01 жовтня 2010 року по 30 квітня 2011. Роботи 
приймаються з 1 листопада 2010 по 15 березня 2011 року. З 15 
березня 2011 року - робота експертної ради та підведення підсумків 
конкурсу.  
Регіональні етапи конкурсу з 1 жовтня 2010 по 28 лютого 2011 року. 
Переможці регіональних турів автоматично проходять у другий тур 
основного конкурсу. Якщо у вашому регіоні не оголошено регіональний 
тур, то реєструйте на Міжнародний / Всеросійський тур.  
 

Проекти учасників розглядаються в таких номінаціях: 
«Інтернет-додатки», 
«Комп’ютерна графіка и мультиплікація», 
«Комп’ютерні ігри». 
 
Кінцевий термін подання: 15 березня 2011 року 
 
Детальніше: 
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http://digitalwind.ru/info/ 
 
3. Програма „Visby” оголошує конкурс 2011 
 
Основною метою програми „Visby” є зміцнення академічних зв'язків і 
співробітництва між Швецією та Білоруссю, Україною, Росією, 
Естонією, Латвією, Литвою, Польщею. Видаються гранти трьох видів: 
на реалізацію проектів і налагодження зв'язків між організаціями, 
індивідуальні стипендії і гранти на короткострокові поїздки.  
 
Приймаються заявки на фінансування проектів, що виконуються 
протягом 1 чи 2 років. В проектах беруть участь від 2 до 8 учасників, 
один з яких - зі Швеції. До проекту можуть долучатися кілька вищих 
навчальних закладів з однієї країни або різних країн. Основним 
заявником повинен бути шведський ВНЗ, і принаймні один ВНЗ з іншої 
країни-учасниці програми, має бути партнером проекту.  
 

Кінцевий термін подання - 1 березня 2011 року (крім 
короткострокової стипендії, на яку можна подавати заявку впродовж 
усього року). 
Детальніше: 
http://www.si.se/English/Navigation/Scholarships-and-exchanges/The-
Visby-Program/Higher-Education-and-Research/  
Інформацію про довгострокові стипендії на навчання або проведення 
досліджень у Швеції можна отримати на: 
http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program/  
 

4. Оголошено конкурс на участь у програмі ім. Жана Моне 

Програма імені Жана Моне – це одна з освітніх програм 
Європейського Союзу, мета якої полягає в підвищенні рівня знань та 
поінформованості суспільства в ЄС та поза його межами з питань 
європейської інтеграції, через стимулювання викладання, 
дослідницької діяльності з європейської інтеграції, зокрема стосунків 
ЄС з іншими країнами.  

У рамках програми Жана Моне Європейська Комісія виділяє кошти 
університетам на започаткування викладання дисциплін, пов’язаних з 
тематикою європейської інтеграції та розвитку наукової діяльності в 
зазначеній сфері. Дисципліни загалом стосуються:  

− розбудови європейської спільноти; 

− європейського права; 

− європейської економіки;  
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− європейської політики; 

− історії європейської інтеграції. 

Основні напрями програми Жана Моне: 

− Європейські модулі Жана Моне; 

− Професор/кафедра програми Жана Моне (Jean Monnet 
Chairs); 

− Професор програми Жана Моне Ad Personam; 

− Європейські центри вдосконалення програми Жана Моне 
(Centers of Excellence); 

− Підтримка інформаційної та дослідницької діяльності, 
пов’язаної з європейською інтеграцією; 

− Багатосторонні дослідницькі групи Жана Моне. 

Хто може брати участь у програмі? 

Програма Жана Моне розроблена для вищих навчальних закладів 
(університетів). У програмі можуть брати участь асоціації викладачів і 
дослідників з питань європейської інтеграції (залежно від типу гранту). 
Заявник обов’язково має бути юридичною особою. 

Кінцевий термін подання заявок: 15 лютого 2011 р. 

Детальніше:  

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_jean_monnet_action_k
a1_2011_en.php 
 

 
 

Випуск № 161 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 – Медус Аліна 
E-mail: s.shukayev@kpi.ua. 
Керівник відділу міжнародних проектів   Шукаєв С.М. 
 
13.01.2011 


