
 
 
 
 
 

Інформаційний листок 
 

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

 
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 164 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
У номері представлені матеріали: 
 
1. Літня дослідницька програма DiaMonD UREKA  
 
Місце проведення: Дублінський Міський Університет (Дублін, Ірландія) 
або Каліфорнійський Університет (Санта-Барбара, США).  
 
Дата проведення: 13 червня - 19 серпня 2011 року.  
 
Літня дослідницька програма DiaMonD (Diagnostics for Monitoring 
Disease) UREKA призначена для студентів 2-3 курсів (а також 4 курсу 
при п'ятирічному навчанні), які навчаються в науковій, інженерній, 
природничій, медичній, громадській та суміжній з медициною сферах.  
 
Ця программа, яка триватиме десять тижнів, надасть студентам 
можливість провести власні наукові дослідження в складі 
дослідницької групи в Інституті Біомедичної Діагностики (BDI) 
(www.bdi.ie) при Дублінському Міському Університеті або в 
Каліфорнійському Університеті в Санта-Барбарі.  
 
Проведені дослідження будуть пов’язані з вивченням технологій, 
необхідних для розробки біосенсорів, що використовуються в 
біомедичній діагностиці. Крім дослідницької роботи студенти 
братимуть участь в різних заходах, включаючи семінари з розвитку 
комунікативних навичок, відвідування підприємств та ін.  
 
Програма буде проводитися англійською мовою.  
 



Детальна інформація про те, як надіслати заявку, та електронний 
бланк для заповнення знаходяться за адресою: 
http://www.bdi.ie/Diamond/apply.html.  
 
Учасники програми отримають щотижневу стипендію.  
Іноземні студенти можуть розраховувати на часткове покриття 
транспортних витрат.  
 
Крайній термін подачі заявок: 20 березня 2011 року.  
Детальніше: http://www.bdi.ie/Diamond/. 
 
 
2. Стипендії для молодих дослідників Міжнародного фонду 
Мацуме Matsumae International Foundation (Японія) 
Напрямок: природничі і технічні науки, медицина. 

Покриваються транспортні витрати, та витрати на проживання, 
проведення дослідницької роботи, страхування. Виплачується 
щомісячна стипендія. Стипендія надається на 3-6 місяців в період з 
квітня 2012 року по березень 2013 року. 

Вимоги до кандидатів:  

1. Кандидати не можуть бути громадянами Японії.   

2. Повинні мати ступінь кандидата наук. 

3. Бути віком до 49 років на момент подачі заявки.  

4. Володіти англійською або японською мовами.  

5. Не розглядатимуться заявки тих кандидатів, які були в Японії в 
минулому і / або перебувають там зараз.  

6. Кандидати повинні повернутися до своєї країни після закінчення 
програми.  

 7. Бути фізично здоровими. 

Крайній термін подачі заявок: 31 серпня, 2011 року. 

Детальніше: 

E-mail:contact@matsumae-if.org  
http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/ 



 

3. ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО ФОНДУ 
"ВІДРОДЖЕННЯ" ОГОЛОШУЄ КОНКУРСИ 2011 РОКУ:  
  
  
1) Відзначення Дня Європи в Україні 
  
Мета конкурсу: громадське відзначення Дня Європи у містах 
України.   
  
У рамках конкурсу буде підтримано проектні пропозиції, що 
передбачають проведення заходів з нагоди Дня Європи в Україні.  
  
Учасники конкурсу: громадські організації у співпраці з місцевою 
владою.  
Кінцевий термін подання проектних пропозицій: 21 березня 2011 
р.  
   
2) Громадська експертна підтримка європейської інтеграції 
України 
  
Мета конкурсу: надання якісної громадської експертизи з актуальних 
тем європейської інтеграції України. 
  
У рамках конкурсу буде підтримано проектні пропозиції, які 
передбачатимуть надання експертної допомоги й адвокацію на рівні 
найвищих гілок влади й опозиції щодо конкретних актуальних 
(галузевих) тем на порядку денному взаємин між Україною і ЄС. 
  
Учасники конкурсу: незалежні аналітичні центри та громадські 
організації України. 
Кінцевий термін подання проектних пропозицій: 28 березня 2011 
року. 
   
3) Відкриті лекції європейських експертів в Україні 
  
Мета конкурсу: стимулювати публічні дискусії з актуальних питань 
європейської інтеграції та модернізації України шляхом проведення 
відкритих лекцій із запрошенням європейських експертів. 
  
Tематика відкритих лекцій має охоплювати актуальні для України 
питання модернізації та європейської інтеграції, зокрема через 
представлення досвіду інших країн. 
  



Учасники конкурсу: громадські організації, вищі навчальні заклади, 
інформаційні агенції, засоби масової інформації, видавництва, 
бібліотеки, інші заклади у сфері культури та освіти. 
Останній термін подання проектних пропозицій: 28 березня 2011 
року. 
   
4) Розвиток громадського компоненту ініціативи Східне 
партнерство (спільний конкурс з програмою "Схід-Схід: партнерство 
без кордонів") 
  
Мета конкурсу: покращити залучення інституцій громадянського 
суспільства до Ініціативи Східне партнерство, об’єднати зусилля 
громадськості для сприяння реформам відповідно до європейських 
стандартів та для просування європейської інтеграції у Східній Європі. 
  
У рамках конкурсу буде підтримано проектні пропозиції, які 
передбачатимуть спільну діяльність (обмін досвідом успішної 
громадської адвокації та моніторингу реформ, спільні заходи задля 
взаємного підвищення обізнаності та мережування з європейськими 
платформами тощо). 
  
Учасники конкурсу: громадські організації України. 
Кінцевий термін подання проектних пропозицій: 10 травня 2011 р. 
   
5) Європейська ідентичність України 
  
Мета конкурсу: покращити обізнаність щодо історико-культурної 
приналежності України, її окремих регіонів і міст до Європи. 
  
У рамках конкурсу буде підтримано проектні пропозиції, що 
передбачають здійснення досліджень, видання інформаційно-
просвітницьких матеріалів, виготовлення та поширення фільмів, 
розробку та презентацію екскурсійних маршрутів, проведення заходів 
із підвищення обізнаності щодо історичних, культурних і людських 
зв’язків України, її окремих регіонів і міст із Європою. 
  
Учасники конкурсу: громадські організації, вищі навчальні заклади, 
музеї та інші заклади культури, видавництва, продакшн-студії та 
телеканали з будь-яких регіонів України. 
Кінцевий термін подання проектних пропозицій: 16 травня 2011 р. 
   
6) Розвиток співпраці аналітичних центрів України та країн 
Західної Європи 
  



Мета конкурсу: встановити зв’язки/співпрацю між аналітичними 
центрами та/або громадськими організаціями України та країн Західної 
Європи для покращення обізнаності західноєвропейських експертних 
кіл із українською експертною думкою та поширення найкращого 
західноєвропейського досвіду, стандартів і практик в Україні. 
  
У рамках конкурсу буде підтримано проектні пропозиції, які 
передбачатимуть співпрацю аналітичних центрів та/або громадських 
організацій України і країн Західної Європи щодо здійснення спільної 
діяльності (навчально-методичної, аналітичної, адвокаційної тощо) на 
актуальні теми відносин Україна/ЄС та модернізації різних суспільно-
політичних сфер України. 
  
Учасники конкурсу: незалежні аналітичні центри та громадські 
організації України. 
 
Кінцевий термін подання проектних пропозицій: 30 травня 2011 р. 
   
7) Європейські можливості для українців 
  
Мета конкурсу: покращити обізнаність про можливості участі 
громадян і організацій України в європейських освітніх, наукових, 
молодіжних, культурних, аудіовізуальних програмах. 
  
У рамках конкурсу буде підтримано проектні пропозиції, що 
передбачають проведення всеукраїнських і регіональних 
інформаційних кампаній щодо участі у відповідних програмах ЄС, 
НАТО, Ради Європи. 
  
Учасники конкурсу: громадські організації у співпраці з офіційними 
представництвами відповідних програм в Україні. 
Кінцевий термін подання проектних пропозицій: 6 червня 2011 р. 
  
  
Детальні умови конкурсів, а також аплікаційні форми можна 
знайти на сайті Міжнародного фонду "Відродження": 
http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl
og&id=48&Itemid=124 
 
4. Короткострокові наукові стипендії Посольства Франції в Україні  
Ці стипендії, по-перше, мають допомогти 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 динамізації співробітництва між 
французькими та українськими науковими закладами. _ 
Остання дата подачі документів до 15 липня року « n ».  
Оголошення результатів конкурсу після 25 вересня року « n ». Період, 
у який можливо планувати стажування: з 1ого жовтня до 31 грудня 
року « n ». 
Детальніше:  
http://www.ambafrance-ua.org/france_ukraine/spip.php?article1421 
 
5. Конкурс спільних українсько-індійських науково-технічних 
проектів на період 2011-2013 років  
З 15 лютого по 15 квітня 2011 року Державне агентство з питань науки, 
інновацій та інформації України та Департамент науки та технологій 
Уряду Республіки Індія оголошують конкурс спільних українсько-
індійських науково-технічних проектів на період 2011-2013 років.  
Конкурс є відкритим для будь-яких наукових підрозділів вищих 
навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та інших наукових 
установ обох країн. 
До участі у конкурсі приймаються проекти за такими пріоритетними 
напрямками: 
 
1) фундаментальні дослідження з найважливіших проблем 
природничих, суспільних і гуманітарних наук; 
2) проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу 
та формування громадянського суспільства; 
3) збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий 
розвиток; 
4) новітні біотехнології; діагностика і методи лікування 
найпоширеніших захворювань; 
5) нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства; 
6) новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, 
промисловості та агропромисловому комплексі; 
7) нові речовини і матеріали. 
 
Тематика науково-дослідних проектів за конкурсом необмежена. 
Детальніше: 
http://dknii.gov.ua/index.php/uk/2010-07-13-09-19-57/2011-01-28-14-27-
10/ 
Крайній термін подачі документів: 15 квітня 2011 року 
 
6. Відкрито нові конкурси РП7 2011  
1) Trans-national cooperation among NCPs (NCP)  
Дедлайн: 22 червня 2011 року (17:00 за брюссельським часом) 
Тематика: програма Марі Кюрі  
 



2) Guidelines for public procurement of ICT systems 
Дедлайн: 15 квітня 2011 року (16:00 за брюссельським часом) 
Тематика: інформаційні та комунікативні технології  
 
3) ARTEMIS Call 2011 
Дедлайн: 31 березня 2011 року (17:00 за брюссельським часом) та 01 
вересня 2011 року (17:00 за брюссельським часом) – для другого 
етапу  
Тематика: спільні технологічні ініціативи 
 
4) ENIAC Call 4-2011 
Дедлайн: 21 квітня 2011 року (17:00 за брюссельським часом) та 16 
червня 2011 року (17:00 за брюссельським часом) – для другого етапу 
 
5) SME Initiative on Digital Content and Languages  
Дедлайн: 28 квітня 2011 року (17:00 за брюссельським часом) та 28 
вересня 2011 року (17:00 за брюссельським часом) – для другого 
етапу 
Тематика: інформаційні та комунікативні технології  
 
Детальніше: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPag
e&rs 
 
 
   

Випуск № 164 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 – Аліна Медус 
E-mail: s.shukayev@kpi.ua. 
Керівник відділу міжнародних проектів   Шукаєв С.М. 
 
11.03.2011 
 


