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Інформаційний листок 

До уваги деканів факультетів, директорів інститутів 

та керівників підрозділів університету! 

 

Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 173 випуску 

інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-

технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 

У номері представлені матеріали: 

 

1. Фонду Aлександра фон Гумбольдта, (Німеччина) 

Одним з найбільш престижних фондів Нимеччини є Фонд 

Aлександра фон Гумбольдта у Бонні: www.humboldt-foundation.de, який  

здійснює керівництво програмами фінансової підтримки досліджень у 

Німеччині  для вчених всіх спеціальностей з різних країн світу.  

Програми та напрямки фонду: 

 • програми для молодих вчених, 

 • програми для досвідчених вчених, 

 • програми для вчених вищого рівня, визнаних у світі. 

Учасниками можуть стати: 

 Молоді вчені, які захистили дисертацію не більш ніж 4 роки тому, 

можуть подавати заяви на підтримку проведення наукових 

досліджень у Німеччині протягом від 6 до 24 місяців. 

 Молоді вчені, які захистили дисертацію не більш ніж 6 років тому 

та отримали видатні наукові результати, які представлені 

публікаціями у відомих міжнародних фахових журналах чи 

виданнях, можуть подавати заяви на премію Софії Ковалевської 

http://www.humboldt-foundation.de/
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для проведення довгострокових наукових досліджень у 

Німеччині. Ця премія надається молодим вченим з усіх країн 

світу та усіх наукових напрямків. 

 Досвідчені вчені можуть подавати заяви на підтримку 

проведення наукових досліджень у Німеччині загальним періодом до 

18 місяців, причому розділити термін свого перебування по роках на 

три частини. Це надає можливість керівникам лабораторій та тим, хто 

щойно здобув звання професора, розбудовувати міжнародну 

співпрацю з німецькими колегами, зберігаючи при цьому свою посаду 

та не потребуючи довготермінових відпусток. 

Для вчених вищого рівня, які захистились менш ніж 18 років тому, 

Фондом Гумбольдта надається дослідницька премія Фрідріха Бесселя. 

Лауреати премії запрошуються до Німеччини для проведення 

досліджень за власним науковим вибором у співпраці з іншими 

колегами на термін від півроку до року.  

  Детальніше:  

Пр-кт Перемоги 37, корпус 6 

03056, м.Київ 

 Тел./факс: +380 44 406 82 69 

 Тел.: +380 44 406 85 41 

www.daad.org.ua 

info@daad.org.ua 

 

2. Конкурс грантів Фонду демократії ООН  

Крайній термін подачі документів: 31 грудня 2011 року.  

Оголошено міжнародний конкурс грантів на отримання коштів на 

виконання проектів, орієнтованих на просування і підтримку принципів 

демократії.  

Організатор: Фонд демократії ООН (United Nations Democracy Fund).  

Проекти повинні відповідати одній або кільком тематикам:  

http://www.daad.org.ua/
mailto:info@daad.org.ua
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 розвиток співтовариств; 

 верховенство права і права людини; 

 інструменти демократизації; 

 жінки; 

 молодь;  

 засоби масової інформації.  

Заявку на грант можуть подати некомерційні організації, 

незалежні та конституційні органи (виборчі комісії, омбудсмени, 

національні інституції з прав людини тощо), глобальні та регіональні 

міжурядові органи, організації та асоціації.  

Фінансуються проекти тривалістю не більше двох років, на суму  

від 50 до 500 тисяч доларів.  

Всі заявки мають бути подані англійською або французькою 

мовою. Рішення про видачу гранту буде опубліковано в червні 2012 

року.  

Всі заявки необхідно подавати через онлайн систему OPPS.  

Детальніше: 

http://www.un.org/ru/aboutun/structure/partnerships/undef.shtml 

http://www.un.org/democracyfund/ 

 

3. Гранти для навчання в аспірантурі (PhD) за програмою 

ЕвроФотоніка (Франція, Німеччина, Іспанія, Італія)  

Консорціум європейських університетів і дослідницьких 

інститутів, включених в програму ЕвроФотоніка, пропонує молодим 

вченим навчання в аспірантурі (The EUROPHOTONICS EMJD 

Doctorate program) за спеціальностями інженерна фотоніка, 

нанофотоніка, біофотоніка.  

Фінансування програми здійснюється Європейським Союзом в 

рамках програми Erasmus Mundus.  

http://www.un.org/ru/aboutun/structure/partnerships/undef.shtml
http://www.un.org/democracyfund/


 4 

Заявки на участь у програмі подаються онлайн до 23 січня 2012 

року.  

Тривалість програми - 3 роки (2012-2015 рр.).  

Програма організована п'ятьма університетами і науково-

дослідними інститутами:  

 Institut Fresnel (Paul Cézanne Aix Marseille III University) (Франція)  

 KSOP (Karlsruhe School of Optics &amp; Photonics): KIT (Karlsruhe 

Institute of Technology) (Німеччина)  

 UPC - Universitat Politecnica de Catalunya (Іспанія)  

 ICFO - Institute of Photonic Sciences (Іспанія)  

 LENS (European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy) 

(Universita degli Studi di Firenze) (Італія)  

Учасники програми працюють над дисертаційними дослідженнями 

під подвійним науковим керівництвом (керівництво здійснюється 

професорами щонайменше двох університетів консорціуму).У разі 

успішного завершення навчання за програмою і захисту дисертації, 

докторант отримує докторську ступінь обох університетів.  

Із запропонованою тематикою досліджень можна ознайомитися на 

сайті програми EUROPHOTONICS: http://www.europhotonics.org   

Детальна інформація за адресою: 

http://www.europhotonics.org/wordpress/doctorate 

 

4. Міжнародний конкурс «Премія Менегетті - 2012». Гранти 2012 на 

стажування в Італії  

 Крайній термін подачі документів: 15.03.2012  

Науковий фонд «Антоніо Менегетті» і науковий журнал «Alma 

Mater» (Вісник вищої школи) оголошують міжнародний конкурс на 

кращу наукову публікацію за результатами міждисциплінарних 

наукових досліджень в області онтопсихології.  

Конкурс пройде з 1 жовтня 2011 року по 15 березня 2012 року.  

http://www.europhotonics.org/
http://www.europhotonics.org/wordpress/doctorate
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Наукові публікації приймаються за наступними напрямками:  

 • Соціально-гуманітарні науки і економіка  

 • Природничі науки  

 • Мистецтво  

 За результатами конкурсу кожному переможцю буде вручено медаль і 

диплом лауреата.  

Інформація про конкурс на сайті фонду Менегетті: 

http://meneghetti.ru/index.php/ru/premio2012/aboutaward 

 

 

5. Гранти Yggdrasil 2012 року (наукові поїздки в Норвегію)  

Крайній термін подачі документів: 15.02.2012  

Програма Yggdrasil заснована Дослідницькою радою Норвегії 

(The Research Council of Norway) для зміцнення і розвитку міжнародних 

наукових та академічних контактів норвезьких та іноземних вчених.  

Гранти присуджуються Yggdrasil аспірантам та молодим вченим 

для участі в дослідницьких проектах в Норвегії. Програма відкрита для 

будь-яких дослідницьких напрямків. Тривалість перебування в Норвегії 

- від 3 до 12 місяців.  

Крім громадян більшості країн, що входять до Європейського 

Союзу, і ряду неєвропейських країн, в програмі можуть брати участь 

громадяни Росії, Україні, Грузії, Вірменії, Азербайджану.  

Гранти НЕ призначені для завершення освіти або отримання 

вченого ступеня.  

 У програмі НЕ можуть брати участь:  

- Дослідники, які отримали ступінь (PhD) до 1 серпня 2006 року,  

 - Не-норвезькі громадяни, які проживають в Норвегії з 31 липня 2010 

р. або раніше;  

 - Громадяни Норвегії.  

http://meneghetti.ru/index.php/ru/premio2012/aboutaward
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Початок програми - з 1 серпня 2012 року.  

Детальна інформація про програму Yggdrasil опублікована на сайті 

Дослідницької Ради Норвегії: 

http://www.forskningsradet.no/en/Funding/ISMOBIL/1253969259881?progI

d=1233557743178&visAktive=true 

 

6. Гранти для навчання в аспірантурі (PhD) - Erasmus Mundus Joint 

Doctorate Programme in Globalisation, the EU, and Multilateralism 

(Брюссель)  

Крайній термін подачі документів: 16.01.2012  

Оголошено прийом заявок для навчання в аспірантурі за 

програмою Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Globalisation, 

the EU, and Multilateralism в Брюсселі.Програма реалізується за 

підтримки Європейської комісії (в рамках Erasmus Mundus) та Школи 

післядипломної освіти (The GEM PhD School).  

GEM PhD School заснована консорціумом інститутів, які 

проводять дослідження в галузі міжнародних відносин, інтеграційних 

процесів в Європі, регіонального співробітництва.  

 Учасники Консорціуму з країн Європейського Союзу:  

 • Université Libre de Bruxelles (Бельгія)  

• University of Warwick (Великобританія)  

 • Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (Італія)  

 З "третіх" країн:  

 • Université de Genève (Швейцарія)  

 • Waseda University (Японія)  

 • Fudan University (Китай)  

Мета Школи - дати можливість молодим перспективним 

докторантам (аспірантам) пройти курс навчання за міжнародною PhD-

програмою, виконати дисертаційні дослідження під керівництвом 

провідних вчених.  

http://www.forskningsradet.no/en/Funding/ISMOBIL/1253969259881?progId=1233557743178&visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/ISMOBIL/1253969259881?progId=1233557743178&visAktive=true
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Вітається участь у програмі політологів-філософів, соціологів, 

інших фахівців, що працюють на стику дисциплін, які проводять 

порівняльний аналіз умов розвитку різних регіонів світу і європейських 

процесів для кращого розуміння ситуації в Європі.  

До участі в програмі запрошуються молоді фахівці, що мають 

магістерський ступінь в гуманітарних або суспільних дисциплінах, 

які володіють англійською мовою (IELTS 7.0; Computer TOEFL 260 +; 

Paper TOEFL 620 +).  

Детальна інформація про програму представлена в буклеті (Pdf): 

http://www.erasmusmundus-

gem.eu/files/sitepages/.121/GEM%20PhD%20School%20Application%20G

uidebook%202011-2012.pdf 

 

7. Гранти 2012 - 2013 для участі в постдокторській програмі IBM 

Herman Goldstine Postdoctoral Fellowship  

Крайній термін подачі документів: 08.01.2012  

Відділення бізнес-аналізу і математичних наук при 

дослідницькому центрі Томаса Уотсона компанії IBM (The Business 

Analytics and Mathematical Sciences Department of the IBM Thomas 

J.Watson Research Center) оголошує конкурс в рамках стипендіальної 

програми «Goldstine Fellowship» для молодих вчених в галузі 

математичних і комп'ютерних наук.  

Стипендіатам надається можливість проведення 

фундаментальних і прикладних досліджень в галузі математики та 

інформатики протягом одного року в IBM Thomas J. Watson Research 

Center. В окремих випадках стипендія може бути продовжена ще на 1 

рік.  

До участі в конкурсі запрошуються молоді фахівці, які отримали 

ступінь кандидата наук (PhD) у відповідних дисциплінах після вересня 

2007 року або планують її отримання до початку програми (друга 

половина 2012 року, зазвичай вересень місяць).Для участі в програмі 

потрібно знання англійської мови.  

 

http://www.erasmusmundus-gem.eu/files/sitepages/.121/GEM%20PhD%20School%20Application%20Guidebook%202011-2012.pdf
http://www.erasmusmundus-gem.eu/files/sitepages/.121/GEM%20PhD%20School%20Application%20Guidebook%202011-2012.pdf
http://www.erasmusmundus-gem.eu/files/sitepages/.121/GEM%20PhD%20School%20Application%20Guidebook%202011-2012.pdf
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Детальна інформація про участь в програмі опублікована на 

сайті дослідного центру: 

http://domino.research.ibm.com/comm/research_projects.nsf/pages/goldsti

ne.index.html 

Додаткову інформацію можна отримати за адресою 

goldpost@watson.ibm.com в темі листа слід вказати "2012 Goldstine 

Query". 

 

8. Гранти (стипендії) для навчання (Китай)  

Крайній термін подачі документів: 31.12.2011  

Шеньженьский інститут передових технологій (SIAT, Китай) 

оголошує конкурс стипендій для навчання в магістратурі, аспірантурі, 

участі у стажуваннях та обмінних программах. 

 Напрямки обмінних програм: 

 фізична хімія  

 біохімія  

 молекулярна біологія 

 обробка сигналів та інформації 

 розпізнавання образів 

 прикладні комп'ютерні технології 

 інженерія 

 системи контролю та ін..  

 Для участі в магістерських програмах кандидат повинен мати 

ступінь бакалавра (або його еквівалент); для участі в програмах 

стажувань та обмінних програмах необхідна наявність ступеня 

бакалавра або вищого ступеня; для навчання в аспірантурі (PhD 

програма) необхідна наявність ступеня магістра.  

 Всього буде запропоновано 8 магістерських і 2 аспірантські 

стипендії. Тривалість навчання за програмою магістра становить 2-3 

роки, навчання в аспірантурі триває 3-6 років. Учасники програми, які 

http://domino.research.ibm.com/comm/research_projects.nsf/pages/goldstine.index.html
http://domino.research.ibm.com/comm/research_projects.nsf/pages/goldstine.index.html
mailto:goldpost@watson.ibm.com
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успішно пройшли курс навчання і захистили дисертації, отримають 

диплом магістра або PhD. Викладання ведеться англійською мовою.  

 Заявки на участь у програмі подаються онлайн протягом 

року.Дата початку навчання за програмою встановлюється 

індивідуально за згодою учасника програми та адміністрації SIAT.  

Детальна інформація про умови навчання та необхідні форми 

заявок представлені на сайті SIAT: 

http://english.siat.cas.cn/et/InternationalStudent/MasterandPhDPrograms/ 

 

9. Гранти 2012 для жінок-дослідників (Німеччина)  

Крайній термін подачі документів: 31.12.2011  

Фонд імені Крістіане Нюсляйн-Фольхард (ChristineNüsslein-

Volhard-Stiftung) надає гранти молодим жінкам-аспірантам і 

кандидатам наук (PhD), що мають маленьких дітей, працюють над 

дисертацією або за програмою постдок в природничих науках і 

медицині в університетах чи дослідницьких інститутах Німеччини. 

 На грант можуть претендувати жінки будь-якої національності 

і громадянства, дослідження яких пов'язані з необхідністю щоденної 

присутності в лабораторії (експериментатори).Розмір гранту - від 200 

до 400 євро щомісяця призначений для вирішення побутових проблем, 

пов'язаних з наявністю дитини (оплата послуг няні, покупка побутової 

техніки, і т.д.). Всі інші витрати стипендіата повинні бути забезпечені 

контрактом або стипендією.  

Детальна інформація опублікована на сайті Фонду:  

http://www.cnv-

stiftung.de/fileadmin/user_upload/pdfs/CNV_INFOBLATT_E_11.pdf   

Фонд імені Крістіане Нюсляйн-Фольхард:  

http://www.cnv-stiftung.de/en/startseite.html 

 

 

http://english.siat.cas.cn/et/InternationalStudent/MasterandPhDPrograms/
http://www.cnv-stiftung.de/fileadmin/user_upload/pdfs/CNV_INFOBLATT_E_11.pdf
http://www.cnv-stiftung.de/fileadmin/user_upload/pdfs/CNV_INFOBLATT_E_11.pdf
http://www.cnv-stiftung.de/en/startseite.html
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10. IV Міжнародна науково-практична конференція "ПРОБЛЕМИ 

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ XXI СТОЛІТТЯ " 

Дата та місце проведення: 

22-23 грудня 2011 року, Київ  

Прийом робіт до 16.12.2011 року 

     Матеріали конференції будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-

практичних  конференцій за адресою http://www.confcontact.com  і 

видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), яка 

буде розіслана учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і 

науково-технічні бібліотеки. 

 Конференція проводиться в рамках програми соціально-

економічної трансформації України в контексті сучасних інтеграційних 

процесів. 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Кафедра державного управління і місцевого самоврядування 

Академія Муніципального управління; 

 Кафедра обліку і аудиту Дніпропетровського державного 

аграрного Університету; 

 Кафедра менеджменту організацій та державного управління 

Чернігівського державного технологічного університету. 

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Виклики глобалізації та зміни парадигми економічного розвитку 

 Нові орієнтири національних стратегій економічного розвитку 

 Економіка підприємства та зміни пріоритетів підприємництва у 

ХХІ столітті 

 Регіональні аспекти розвитку та проб¬леми формування 

збалансованого еконо¬мічного простору 

 Інвестиційно-інноваційні пріоритети нової постіндустріальної 

економіки 

http://www.confcontact.com/
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 Економіка праці та пріоритет соціальної політики у новій 

економіці ХХІ століття 

 Фінансові ризики нової економіки та шляхи їх мінімізації. 

Пер¬спективи кредитної та податкової політики 

 Проблеми обліку, аналізу та статистичної обробки економічної 

інформації 

 Моделювання соціально-економічних процесів. Проблеми 

застосування інформацій¬них технологій в теорії та економічній 

практиці 

 Екологічні наслідки економічних процесів. Якість економічного 

зростання та сталий екологозберегаючий розвиток 

 Перспективи освітніх новацій та наукових досліджень у 

формуванні нової економіки знань 

Детальну інформацію про конференцію дивіться на сайті:  

http://confcontact.com 

 

10. Конференція з питань технічної освіти (Фінляндія)  

 

Крайній термін подання заявок: 31 січня 2012 року.  

     За підтримки INEER (International Network for Engineering Education 

and Research) 30 липня – 3 серпня, 2012 року в місті Турку (Фінляндія) 

буде проходити друга загальна конференція з питань технічної освіти. 

Цього року конференція проходила в місті Белфаст (Ірландія), а 

наступного року її прийматиме Університет прикладних наук міста 

Турку. На конференції ви матимете можливість ознайомитись з 

останніми тенденціями в сфері технічної освіти не тільки у Фінляндії, 

але й в світі.   

Детальніша інформація за адресою:  

http://www.icee2012.fi/index.php/authors  

http://ineer.org/  

http://confcontact.com/
http://www.icee2012.fi/index.php/authors
http://ineer.org/


 12 

 

 

Випуск  № 173  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 – Бульбас Марія. 

E-mail: s.shukayev@kpi.ua. 

Керівник відділу міжнародних проектів   Шукаєв С.М. 

05.12.11 

 

mailto:s.shukayev@kpi.ua

