
 

 
 
 
 

Інформаційний листок 
 

До уваги деканів факультетів, директорів інститутів 

та керівників підрозділів університету! 
 

Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 165 випуску 

інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-технічної 

та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
У номері представлені матеріали: 
 
1. КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ ФОНДУ АРСЕНІЯ ЯЦЕНЮКА 
«ВІДКРИЙ УКРАЇНУ» 2011 

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» оголошує конкурс наукових робіт 
серед молодих науковців (віком до 35 років) з прибережних країн 
Чорноморського регіону, а також всіх країн-членів ОЧЕС. Конкурс проводиться 
за підтримки Чорноморського трасту регіональної співпраці – проекту Фонду 
Маршалла (США).  

 
Наукові праці повинні розкривати будь-яку з нижчезазначених тем:  

1. Яким чином співіснують або доповнюють одне одного різні види безпеки 
– важка, м’яка («розумна») безпека – в Чорноморському регіоні? 

2. Маргіналізація Чорноморського регіону в контексті сучасних подій у 
Північній Африці. 

3. Яким чином співпраця на особистісному рівні посилить зусилля держав 
для подолання проблем безпеки Чорноморського регіону? 

4. Інноваційні та ефективні стратегії забезпечення безпеки людини в 
Чорноморському регіоні. 

5. Насильство та тероризм у Чорноморському регіоні: наслідки для 
регіональної та європейської безпеки. 

 
Умови: конкурс відкрито для молодих дослідників (віком до 35 років) з країн-
членів ОЧЕС (Албанія, Азербайджан, Вірменія, Болгарія, Грузія, Греція, 
Молдова, Росія, Сербія, Румунія, Україна, Туреччина).  Подані наукові роботи 
повинні бути спільно підготовленими двома науковцями з різних країн та, 
головним чином, зосереджуватися на проблемах безпеки і викликах в 
Чорноморському регіоні, а також пропонувати шляхи їх вирішення. Вони 
повинні представляти найбільш новаторський аналіз спільних проблем в 
регіоні. 
 



Кінцевий термін подання:  всі наукові роботи подані на Конкурс повинні бути 
отримані Фондом не пізніше 18:00 CET, 2 травня 2011 року. Їх необхідно 
надіслати електронною поштою, у форматі MS Word, Програмному менеджеру 
Фонду «Відкрий Україну» Марії Гелетій на адресу: mh@openukraine.org  або 
ksf@openukraine.org. 

Запитання: у випадку виникнення запитань щодо Конкурсу, звертайтеся до 
Марії Гелетій +380 44 235 95 68 або mh@openukraine.org.  
Додаткову інформацію можна знайти на сайті: www.openukraine.org або 
http://ksf.openukraine.org. 

2. Відкриті конкурси спеціальної програми "Кадри" 7РП: FP7-PEOPLE-
2011-IIF и FP7-PEOPLE-2011-IOF 

Пропонуємо Вашій увазі інформацію про відкриті  конкурси в рамках Акцій 
Марії Кюрі спеціальної програми 7РП "КАДРИ" (PEOPLE):  

• FP7-PEOPLE-2011-IIF — Стипендії для дослідників країн третього світу, 
які приїжджають в країни ЄС/ країни, асоційовані в 7РП . 

•  FP7-PEOPLE-2011-IOF — Стипендії для дослідників з країн ЄС/ країн, 
асоційованих в 7РП , які проходять стажування в країнах третього світу. 

Сайт програми http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html 

Хто може подати заявку?  

Акція призначена для дослідників з країн-членів ЄС або країн, асоційованих в 
7РП для роботи в наукових центрах, розташованих в країнах третього світу, з 
метою підвищення міжнародної кваліфікації і застосування отриманого досвіду 
в науково-дослідній діяльності в організації країни ЄС.  

Крайній термін подання заявки: 11 серпня 2011 року.  

3. Грантовий конкурс на участь у літній школі з проблем корупції 
Приймаються заявки на участь у грантовому конкурсі для участі в літній школі 
з проблем корупції, яка пройде 11-15 липня 2011 року в Литві.  
Організатори: Transparency International Lithuania та Університет ім. Міколоса 
Ромеріса. 
Школа є інтенсивним антикорупційним тренінгом для майбутніх лідерів. 
Учасники будуть вивчати приклади корупції і методи боротьби з нею в 
посткомуністичних країнах.Організаторами надається обмежена кількість 
грантів для покриття дорожніх витрат та проживання учасників. Заявку на 
отримання гранту необхідно подати якомога раніше. 
Право на отримання гранту мають студенти, аспіранти та молоді вчені з Росії, 
Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Грузії, Молдови, країн Прибалтики та 
України.  
Крайній термін подання заявки: 15 травня 2011. 
Детальніше:http://obshestvo.org/?p=2442 
Ї 



4. Літня школа для математиків під назвою "Аналіз демографічних дат" 
відбудеться з 18 липня по 12 серпня 2011 року в місті Енн Арбор, США. 
Організатор: Ann Arbor Inter-university Consortium for Political and Social 
Research (ICPSR). Участь у літній школі є безкоштовною. Організатор надає 
гранти на покриття дорожніх витрат. Викладачами школи є George Alter 
(University of Michigan) і Myron Gutmann (University of Michigan / National 
Science Foundation). 
Учасники літньої школи навчаться використовувати демографічні дані для 
своїх наукових квантитативних досліджень (міграція населення, динаміка сім'ї, 
зміна популяції і т.д.). 
Для участі необхідно написати мотиваційний лист, надати лист від наукового 
керівника і виписку з оцінками. 
Крайній термін подачі документів: 2 травня 2011. 
Детальніше на сайті організатора: 
http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/sumprog/historical-demography.html 
 
5. Літня школа "Мобільність та інформаційні технології: довготривала 
перспектива"відбудеться з 12.09.2011-16.09.2011 в місті Племер-боду, 
Франція. 
Організатор: Університет Сорбонна і компанія Cité des Télécommunications. 
Офіційна мова школи: англійська. Участь у школі - безкоштовне. До участі 
запрошуються аспіранти та молоді вчені (18 місць). Учасникам оплатять 
вартість проживання та харчування. Деяким учасникам будуть оплачені і 
дорожні витрати. Учасники проведуть 5 днів в офісі Cité des 
Télécommunications. Вони будуть представляти свої проекти і прослухають курс 
лекцій.  
Крайній термін подачі документів: 25 квітня 2011 року.  
Детальніше на сайті: http://obshestvo.org/?p=2374#more-2374 
 
6. Конференція " Методи інтерпретації та герменевтика "відбудеться 31 
серпня - 2 вересня в Манчестері, Великобританія. 
Організатор: Манчестерський університет. Центр з дослідження політичних 
теорій Манчестерського університету проводить дану конференцію вже сім 
років поспіль. Дана конференція присвячена питанням політичної теорії та 
філософії, а саме методам інтерпретації і герменевтиці. 
Обговорюватимуться питання сучасної герменевтики (Гадамер, Рікер), "тексту" 
(Штраус та ін), концептуального підходу інтерпретації (Скіннер для 
"Кембриджської школи", Козеллека і Ріхтер), марксистського підходу 
(Альтюсер, Макферсон і ін) , а також деструктивного підходу (Дерріда та ін) і 
феміністської інтерпретації (Окінс, Патман та ін.).  
Крайній термін подання документів: 20 травня 2011 року  
Додаткова інформація на сайті: 
http://manceptworkshops.wordpress.com/2011/03/07/call-for-papers/ 

7. Семінар "Небезпечні хімічні речовини: агенти ризику 1800-2000рр." 
відбудеться 24-29 квітня 2012р. в місті Мюнхен, Німеччина. 
Організатор семінару - Forschungsinstitut des Deutschen Museums у співпраці з 



кафедрою історії Maastricht University. Організатор сплачує всі дорожні витрати 
та проживання учасників. 

Семінар буде присвячено двом темам: 

a) зростаюча присутність небезпечних речовин в економіці та навколишньому 
середовищі, 
б) культурне, наукове і юридичне відношення товариств до цих небезпек. 
Використовуючи метод біографії, учасники простежать всю 'життєву історію' 
(виробництво, використання, проблеми, оцінка ступеня ризику, стратегії 
управління та розпорядження) небезпечних речовин, на які були накладені 
законодавчі засоби управління: Приймаються доповіді, які мають глобальну чи, 
принаймні, міжнародну перспективу, а також національні короткі огляди. 
Однак, дослідження в окремих регіонах чи не приймаються. 
Анотацію доповіді (600-800 слів) і резюме потрібно відправити до 1 липня 
2011 року таким особам: 

Ernst Homburg (e.homburg @ maastrichtuniversity.nl), 
Elisabeth Vaupel (e.vaupel @ deutsches-museum.de), 
Paul Erker (Paul.Erker @ carsoncenter.lmu.de). 

Детальніше на сайті: http://obshestvo.org/?p=2269 

8. Літня академія "Енергетика та навколишнє середовище в Східній 
Європі" відбудеться з 29 червня по 1 липня 2011 року в Мюнхені, 
Німеччина. 
Організатор - Інститут Східної Європи у м. Регенсбурзі. Учасники зі Східної 
Європи можуть подати заявку на надання гранту для покриття дорожніх витрат. 
Кількість учасників обмежена (15 місць). Офіційна мова - англійська. 
Теми: 
1. Енергоефективність; 
2. Енергетика та економічне зростання; 
3. Зміна клімату і політика. 
Заявки на участь приймаються до 30 квітня 2011 року.  
Додаткову інформацію можна дізнатися на сайті організатора:  
http://www.osteuropa-institut.de/?id=491&L=6 
 

Випуск № 165 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. 
 
1.04.2011 
 
 
 


