
 
 
 
 
 

Інформаційний листок 
 

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

 
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 166 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
У номері представлені матеріали: 
 
1. Стипендіальні програми ім.Фулбрайта  
 
Відкриті стипендіальні програми для тих студентів та молодих 
дослідників, які працюють у сферах: біологія, комп'ютерні науки, 
математика, фізика та інженерна механіка. 
Крайній термін подачі заявок: 16 травня 2011 року. 
 
Грант для викладачів вузів 
Крайній термін подачі заявок: 15 червня 2011 року. 
 
Програма для вчених і діячів мистецтв 
Крайній термін подачі заявок: 15 липня 2011 року. 
 
Академічна програма Фулбрайт-Кеннан 
Крайній термін подачі заявок:15 липня 2011 року. 
 
 
Детальніше на сайті програми: http://www.fulbright.org.ua/ 
 
 
2. Фонд Гельмута Клааса - Helmut Claas Foundation (Німеччина) 
 
Стипендії для бакалаврів в сферах: сільське господарство, інженерні 
науки, економіка в сільському господарстві.  
Запропоновані теми: технології сільського господарства, біосистеми й 
технології, управління устаткуванням. Перевага надається проектам 
від студентів, які розпочинають навчання у ВНЗ.  
 
Крайній термін подачі заявок: 10 червня 2011 року. 



 
Детальніше: http://www.claas-stiftung.com/stiftung/generator/cl-
stiftung/en/foerderung/studierende/hc_stipendium/bewerbung/start,lang=en
_UK.html 
 
3. Літні школи 
 
1) Літня школа Таллінського університету 
Таллінський університет, провідний вуз столиці Естонії, запрошує 
студентів взяти участь в проекті Tallinn Summer School влітку 2011 
року. В рамках літньої школи студентам буде запропоновано 25 курсів, 
пов’язаних з вивченням іноземних мов, суспільних наук, семіотики, 
мистецтва живопису. Робоча мова школи – англійська. Два курси буде 
проведено російською мовою. 
 
Детальніше: http://summerschool.tlu.ee/category/courses/ 
 
2) Літні школи у Латвійській Республіці 
 
Згідно з Угодою про співпрацю в галузі освіти, науки і культури між 
Урядом Латвійської Республіки та Урядом України Державна Агенція з 
питань розвитку освіти Латвійської Республіки пропонує українським 
студентам взяти участь у літніх школах Латвійської Республіки, а саме:  
 
Балтійська Міжнародна літня школа “Learn and Experience Baltics: 
Nature, Culture and Spa Tourism” (http://biss.va.lv) у Валмієрі з 31 липня 
до 31серпня 2011 року; 
 
Міжнародна літня школа “Entering the Void” (http:// 
www.summerschool.rtu.lv) у Ризі з 07 до 20 серпня 2011року;  
  
Міжнародна літня школа “Innovations in Baltic Logistics” 
(http://www.ba.lv) у Ризі з 15 до 27 серпня 2011року. 
 
Детальніше на сайті: http://www.mon.gov.ua/newstmp/2011/17_03/3/ 
 
3) Виграйте 2-тижневий курс англійської мови у Великій Британії! 
 
З 12 квітня 2011 року освітній центр "Concept" за інформаційної 
підтримки освітнього порталу Освіта.ua розпочинає конкурс 
"Найкращий мотиваційний лист" 
 
 
До участі в конкурсі запрошуються студенти. Учасники мають написати 
мотиваційний лист англійською мовою (Motivation letter). 



 
Переможець конкурсу отримає можливість поїхати у Велику Британію 
на 2-тижневий курс англійської мови! Витрати на навчання та 
проживання сплачують організатори конкурсу. 
 
Роботи слід надсилати на електронну адресу освітнього центру 
competition@iecc.com.ua до 31 травня 2011 року. 
 
Детальніше: http://iecc.com.ua/ru/nashi_proekty/konkursy/ 
 
 
4) Eighth European Summer School on Information Retrieval (Восьма 
міжнародна літня школа з пошуку інформації) 
8-а Міжнародна літня школа з інформаційного пошуку буде 
проводитись з 29 серпня по 2 вересня 2011 року для фахівців та 
студентів, які працюють в галузі комп’ютерних технологій.  
Місце проведення – Німеччина 
 
Детальніше: http://essir.uni-koblenz.de/ 
 
   
5) "Літня школа з антропології, етнографії та порівняльного 
фольклору Балкан" 
 
Кафедра історії та археології університету Ioannina організовує 6-у 
"Літню школу з антропології, етнографії та порівняльного фольклору 
Балкан" в місті Konitsa, Греція в період 27/7-11/8 2011 року. 
 
Крайній термін подачі заявки: 15 травня 2011 
 
За додатковою інформацією звертайтеся за адресою: 
konitsa.summerschool @ gmail.com 
 
 
Детальніше:  
http://www.hist-arch.uoi.gr/SUMMERSCHOOL/en/index.html 
 
 

Випуск № 166 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. 
29.04.11   


