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Інформаційний листок

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

Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 178 випуску

інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-

технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ”
У номері представлені матеріали:

Наукові проекти

1.  Конкурс проектів в рамках спільних дій між Україною і

Францією

Кінцевий термін :  15 травня 2012 р.

«Дніпро» – це Програма спільних дій між Україною і Францією в

галузі науково-технологічного співробітництва. З українського боку її

здійсненням керує Державне агентство з питань науки, інновацій та

інформатизації України. З французького боку – організація EGIDE,

уповноважена Міністерством закордонних та європейських справ

Франції

Метою Програми є сприяння встановленню та розвитку якісного

науково-технологічного співробітництва між групами науковців обох

країн.

До участі у конкурсі приймаються проектні заявки з усіх наукових

галузей, включаючи гуманітарні та суспільні науки.
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Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-

дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ

та підприємств обох країн.

Детальніше

Особа відповідальна за здійснення Програми в Державному

агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України: Дячишин

Володимир Миколайович.

Управління міжнародного співробітництва та аналітичного

забезпечення

01601, м. Київ

бул. Т.Шевченка, 16

Тел.: +380 (44) 287-99-27

Факс: +380 (44) 287-82-50

Електронна пошта: v.diachishin@gmail.com

Контактні установи у Франції:

EGIDE

28, rue de la Grange aux Belles

75010 PARIS

Tel.: +33 (01) 40-40-58-58

Fax: +33 (01) 42-45-10-03

Сайт: www.egide.asso.fr

Завантажити більш детальну інформацію та форми заявок

Додаткова інформація :

http://dknii.gov.ua/component/content/article/73-2010-10-22-08-33-32/678--

--------------------lr---2013-2014-

2. Українсько-японський конкурс наукових проектів

За підсумками переговорів між Державним фондом

фундаментальних досліджень (ДФФД) і Японським Товариством

Сприяння Науці (JSPS) стосовно встановлення наукового

http://dknii.gov.ua/component/content/article/73-2010-10-22-08-33-32/678----------------------lr---2013-2014-
mailto:v.diachishin@gmail.com
http://www.egide.asso.fr/
http://dknii.gov.ua/images/stories/ogolosh_konkurs_frants_2013_2014.doc
http://dknii.gov.ua/component/content/article/73-2010-10-22-08-33-32/678----------------------lr---2013-2014-
http://dknii.gov.ua/component/content/article/73-2010-10-22-08-33-32/678----------------------lr---2013-2014-
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співробітництва у 2012 році розпочинається партнерська координація

та підготовка спільних українсько-японських проектів за наступними

пріоритетними напрямами:

· Гуманітарні дисципліни

· Соціальні та природничі науки

· Інженерні науки

· Медицина

Погоджені двосторонні проекти за формами JSPS і ДФФД

проходитимуть експертизу у кожній із Сторін. Переможці конкурсу

отримають грантову підтримку Сторін у 2013 році.

Додаткову інформацію можна отримати у координатора конкурсу

Величко І.Г.  за тел. (044) 246-39-27 або E-mail:

velichkoirina2008@ukr.net

http://www.dffd.gov.ua/en/news-and-announcements/275-ukr-jap.html

Мобільність :

Для студентів та науковців:
1. Корейський національний інститут розвитку міжнародної освіти

(NIIED)
Крайній термін подачі документів :  23 березня 2012 р.

Корейський національний інститут розвитку міжнародної освіти

(NIIED) оголошує відбір студентів на отримання гранту для навчання в

Кореї за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на період з

01.09.2012 до 11.08.2015 року. Усі студенти, які відповідають вимогам

програми, мають можливість подати документи на розгляд до

Консульського Відділу посольства Республіки Корея в Україні.

Інформація про програму, вимоги до аплікантів та анкети знаходяться

на веб-сайті http://www.niied.go.kr  або http://www.gks.go.kr.

mailto:velichkoirina2008@ukr.net
http://www.dffd.gov.ua/en/news-and-announcements/275-ukr-jap.html
http://www.niied.go.kr/
http://www.gks.go.kr/
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Додаткова інформація:

http://www.labprice.ua/ostanni_novini/mozhlivist_navchatis_u_magistraturi_

u_korei

2. Гранти ДААД для молодих вчених (Leibniz-DAAD Research
Fellowships)

Крайній термін подачі документів :  20 березня 2012 р.

Стипендії (PostDoc) дають можливість перспективним

кандидатам наук, які нещодавно захистили дисертацію, можливість

участі в наукових дослідженнях в інститутах Асоціації в Німеччині з

таких напрямів:

· Section A: Дослідження з гуманітарних дисциплін та освіти;

· Section B: Економічні, соціальні дослідження; дослідження

космічного простору;

· Section C: Науки про життя;

· Section D: Математика, природничі науки, інженерні дисципліни;

· Section E: Екологія.

Грант для участі в програмі виділяється терміном до 12 місяців.

Усі документи повинні бути в офісі DAAD до 20 березня 2012 року.

Детальніше

Додаткова інформація :

http://www.labprice.ua/ostanni_novini/granti_2012_roku_dlya_molodix_vch

enix_leibniz-daad_research_fellowships

3. Конкурс стипендій уряду Франції

Крайній термін подачі заявок : 15 березня 2012 р.

Посольства Франції в Україні пропонує:

http://www.labprice.ua/ostanni_novini/mozhlivist_navchatis_u_magistraturi_u_korei
http://www.labprice.ua/ostanni_novini/mozhlivist_navchatis_u_magistraturi_u_korei
http://www.labprice.ua/ostanni_novini/granti_2012_roku_dlya_molodix_vchenix_leibniz-daad_research_fellowships
http://www.labprice.ua/ostanni_novini/granti_2012_roku_dlya_molodix_vchenix_leibniz-daad_research_fellowships
http://www.labprice.ua/ostanni_novini/granti_2012_roku_dlya_molodix_vchenix_leibniz-daad_research_fellowships
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 - стипендії на здобуття диплому 2 циклу навчання, еквівалентного

диплому магістра, на 10 місяців з будь-якої дисципліни des bourses

d'etudes de 10 mois

 - стипендії для навчання в аспірантурі зі спільним французько-

українським науковим керівництвом для роботи над дисертацією (три

наукових стажування по 6 місяців впродовж 3 років)

 - стипендії « n+i » для проходження магістерського циклу навчання

для молодих інженерів (рівень Бакалавр / Магістр)

 - стипендії для навчання за магістерською програмою COPERNIC для

молодих економістів та інженерів.

детальніше

Посольство Франції в Україні надає також наукові стипендії у

рамках написання кандидатської дисертації у партнерстві. Написання

дисертації у партнерстві - це, без обов'язкового подвійного

керівництва, подвійна аспірантура, яка відбувається у рамках

існуючого чи новоствореного наукового співробітництва між освітніми

та/чи науковими французькими та українськими закладами.

детальніше

УВАГА! Умови подання документів змінено: відтепер, кандидати

мають заповнити анкету онлайн та надіслати повний пакет документів

на електронну адресу bgfselection@gmail.com

Анкета для наукової стипендії у рамках написання кандидатської

дисертації у партнерстві

4. Стипендіальна програма Всесвітні студії (Фонд Віктора Пінчука)

Крайній термін : 15 травня 2012 р.

Стипендіальна програма Всесвітні студії (WorldWideStudies)-

освітній проект Фонду Віктора Пінчука, спрямований на формування

нового покоління української професійної еліти.

http://ambafrance-ua.org/Stipendiial-nii-programi#BoursesAmb
http://ambafrance-ua.org/Stipendiial-nii-programi#BoursesThese
mailto:bgfselection@gmail.com
http://ambafrance-ua.org/Bourse-de-these-en-partenariat
http://ambafrance-ua.org/Bourse-de-these-en-partenariat
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Проект пропонує підтримку молоді України для отримання

магістерського ступеню у найкращих університетах світу (відповідно до

рейтингу The Times Higher Education) у галузях, які Фонд Віктора

Пінчука вважає пріоритетними для подальшого розвитку України

(сільське господарство, навколишнє середовище та екологія, право та

державне управління).

Увага учасникам, що обирають французькі заклади вищої освіти:

з огляду на специфіку французької системи освіти, журі може

розглянути можливість надання стипендій кандидатам, яких було

зараховано до навчання в інші провідні навчальні заклади, що є

лідерами в наданні знань у зазначених галузях. У таких випадках журі

зважатиме на якість обраної програми та відповідність закладу до

навчально-професійного проекту.

Заповнити заявку можна до 15 травня на сайті:

http://worldwidestudies.org

За більш детальною інформацією звертайтеся:

www@pinchukfund.org

http://worldwidestudies.org/ua/page/programm/

5. Програма стипендій для студентів Вищої школи Кашану (2012-

2013)
Крайній термін подачі заявок : 15 березня 2012 р.

Один з кращих вузів Франції Е Cole Normale Sup rieure de Cachan,

що знаходиться у м. Кашані, недалеко від Парижу, повідомляє про

програму міжнародних стипендій 2012-2013 навчального року,

призначених студентам будь-якої країни світу,  які мають диплом про

вищу освіту, отриманий за межами Франції або навчаються в

іноземному ВНЗ, які мають високі академічні результати, які планують

наукову або педагогічну кар'єру.

http://worldwidestudies.org/
mailto:www@pinchukfund.org
http://worldwidestudies.org/ua/page/programm/
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Програма надає можливість стажування в Е сole Normale Sup

Rieure de Cachan магістрантам другого року навчання і аспірантам.

Учасники програми отримують грант (стипендію) у розмірі 1000 євро на

місяць. Фінансові умови можуть дещо відрізнятися для стипендіатів з

різних країн. Тривалість стажування - від 6 до 12 місяців.

Вимоги до учасників програми:

 - Магістранти повинні надати документи, що підтверджують поточний

рівень освіти (перший рік магістратури відповідає приблизно 60

European ECTS);

 - Аспіранти (PhD студенти) повинні надати документи, що

підтверджують їх статус;

 - Магістранти повинні бути не старше 26 років на 31 серпня 2012;

 - Для участі в програмі необхідно гарне знання французької або

англійської мови.

Додаткова інформація :

- (французькою): http://www.ens-cachan.fr/version-

francaise/international/etudier-a-l-ens-cachan/financements/programme-

de-bourse-internationale-2012-2013-

137918.kjsp?RH=1189696478784#KLINK

 - (англійською): http://www.ens-cachan.fr/version-

anglaise/profiles/coming-to-the-ens-cachan-students/ens-cachan-

international-scholarship-programme-2012-2013-

138047.kjsp?RH=1214489964598

6. Франкофоний інститут адміністрування та управління м. Софія

(IFAG) - конкурс до вступу на 3 магістерські програми
Крайній термін подачі заявок: 16 квітня 2012 р.

Конкурс на 2012=2013 навчальний рік відкрито на три

магістерські програми (Майстер з адміністрування підприємств,

http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/international/etudier-a-l-ens-cachan/financements/programme-de-bourse-internationale-2012-2013-137918.kjsp?RH=1189696478784#KLINK
http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/international/etudier-a-l-ens-cachan/financements/programme-de-bourse-internationale-2012-2013-137918.kjsp?RH=1189696478784#KLINK
http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/international/etudier-a-l-ens-cachan/financements/programme-de-bourse-internationale-2012-2013-137918.kjsp?RH=1189696478784#KLINK
http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/international/etudier-a-l-ens-cachan/financements/programme-de-bourse-internationale-2012-2013-137918.kjsp?RH=1189696478784#KLINK
http://www.ens-cachan.fr/version-anglaise/profiles/coming-to-the-ens-cachan-students/ens-cachan-international-scholarship-programme-2012-2013-138047.kjsp?RH=1214489964598
http://www.ens-cachan.fr/version-anglaise/profiles/coming-to-the-ens-cachan-students/ens-cachan-international-scholarship-programme-2012-2013-138047.kjsp?RH=1214489964598
http://www.ens-cachan.fr/version-anglaise/profiles/coming-to-the-ens-cachan-students/ens-cachan-international-scholarship-programme-2012-2013-138047.kjsp?RH=1214489964598
http://www.ens-cachan.fr/version-anglaise/profiles/coming-to-the-ens-cachan-students/ens-cachan-international-scholarship-programme-2012-2013-138047.kjsp?RH=1214489964598
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майстер наук з управління, орієнтація "державне європейське

управління", майстер з соціальної та солідарної економіки).

Детальніше:

http://www.ifag.auf.org/Communication/actualite/article/recrutement-de-

candidatures-pour-l

7. Конкурс НАН України та CNRS на проведення українсько-

французьких семінарів у 2012 - 2013 рр
Конкурс відкрито до 31 березня 2012 р.

Національна академія наук України (НАН України) та

Національний центр наукових досліджень Франції (Centre National de la

Recherche Scientifique - CNRS) оголошують конкурс на організацію в

2012 - 2013 рр. двосторонніх наукових семінарів у всіх сферах

фундаментальних досліджень, які будуть проводитись в Україні та у

Франції.

Заявки подаються одночасно: українським керівником - до

Відділу міжнародних зв'язків Президії Національної академії наук

України; французьким керівником - до CNRS. Документ має бути

відредаговано англійської мовою.

Загальна кількість учасників не має перевищувати 20 осіб, з яких,

мінімально, половина має бути з країни проведення семінару.

Період проведення семінарів: з 15 вересня 2012 р. по 15 вересня

2013 р. Загальна тривалість заходу не може перевищувати 3 дні.

Додаткові дні можуть бути надані учасникам від сторони, яка

направляє, для відвідувань дослідницьких центрів, діяльність яких

відповідає тематиці семінару.

Сторона, що приймає, бере на себе витрати пов'язані з

організацією семінару, зокрема, витрати за проживання. Сторона, яка

направляє, бере на себе транспортні витрати своєї делегації.

Додаткова інформація :

http://www.ifag.auf.org/Communication/actualite/article/recrutement-de-candidatures-pour-l
http://www.ifag.auf.org/Communication/actualite/article/recrutement-de-candidatures-pour-l
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https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?rubrique230

http://www.nas.gov.ua/Announcement/Publishers/vmz/vmz_sszp/Pages/12

0131.aspx

8. Франкофоний докторський коледж економічних наук та
управління - відкриття конкурсу

Крайній термін подачі заявок : 9 квітня 2012 р.

Франкофоний інститут адміністрування та управління у Софії

(IFAG) відкриває конкурс у рамках «Франкофоний докторський коледж

економічних наук та управління ». Цей конкурс відкрито для аспірантів

та молодих кандидатів наук університетів з центральної та східної

Європи.

Кандидати мають довести, що вони працюють над науковою

працею, чи вже захистили дисертацію, довести свою мотивацію

здійснювати дослідницьку діяльність, а також мати намір написати

публікації з метою висвітлення своєї наукової праці. Докторський

коледж може приймати також аспірантів та молодих кандидатів наук

не університетських структур, зважаючи на рівень їх підготовки (пакет

документів).

Детальніше:

http://www.ifag.auf.org/College-Doctoral/Appel-a-

candidatures,41/article/appel-a-candidature

Конференції :

1. Всеукраїнська конференція молодих вчених з міжнародною

участю «Хімія, фізика та технологія поверхні»
Дата початку:  15.05.2012

Дата завершення:  16.05.2012

https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?rubrique230
http://www.nas.gov.ua/Announcement/Publishers/vmz/vmz_sszp/Pages/120131.aspx
http://www.nas.gov.ua/Announcement/Publishers/vmz/vmz_sszp/Pages/120131.aspx
http://www.ifag.auf.org/College-Doctoral/Appel-a-candidatures,41/article/appel-a-candidature
http://www.ifag.auf.org/College-Doctoral/Appel-a-candidatures,41/article/appel-a-candidature


10

15-16 травня 2012 року в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйко

НАН України відбудеться Всеукраїнська конференція молодих вчених

з міжнародною участю «Хімія, фізика та технологія поверхні».

Наукова програма:

1. Теорія хімічної будови та реакційної здатності поверхні твердих тіл

2. Фізико-хімія поверхневих явищ

3. Наноматеріали та нанотехнології

4. Медико-біологічні аспекти поверхневих явищ.

Контактна інформація:

e-mail: dudarko@bigmir.net , conference_2012@isc.gov.ua.

Реєстрація та прийом тез: до 15 березня 2012 року.

Детальніше

Додаткова інформація :

http://www.labprice.ua/ximiya/vseukrainska_konferenciya_molodix_vchenix

_z_mizhnarodnoyu_uchastyu_ximiya_fizika_ta_texnologiya_poverxni

2. XXV Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і

практика у фізико-математичних та технічних науках»
Крайній термін подачі заяви: 29 квітня 2012 року.

З 3 по 13 травня 2012 року в Одесі, Україна, відбудеться XXV

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика у

фізико-математичних та технічних науках».

Заходи відбудуться одночасно в 2 містах: Лондон

(Великобританія), Одеса (Україна).

Додаткова інформація :

http://www.labprice.ua/fizika_astronomiya/xxv_mizhnarodna_naukovo-

praktichna_konferenciya_teoriya_i_praktika_u_fiziko-

matematichnix_ta_texnichnix_naukax

mailto:dudarko@bigmir.net
mailto:conference_2012@isc.gov.ua
http://www.labprice.ua/ximiya/vseukrainska_konferenciya_molodix_vchenix_z_mizhnarodnoyu_uchastyu_ximiya_fizika_ta_texnologiya_poverxni
http://www.labprice.ua/ximiya/vseukrainska_konferenciya_molodix_vchenix_z_mizhnarodnoyu_uchastyu_ximiya_fizika_ta_texnologiya_poverxni
http://www.labprice.ua/ximiya/vseukrainska_konferenciya_molodix_vchenix_z_mizhnarodnoyu_uchastyu_ximiya_fizika_ta_texnologiya_poverxni
http://www.labprice.ua/fizika_astronomiya/xxv_mizhnarodna_naukovo-praktichna_konferenciya_teoriya_i_praktika_u_fiziko-matematichnix_ta_texnichnix_naukax
http://www.labprice.ua/fizika_astronomiya/xxv_mizhnarodna_naukovo-praktichna_konferenciya_teoriya_i_praktika_u_fiziko-matematichnix_ta_texnichnix_naukax
http://www.labprice.ua/fizika_astronomiya/xxv_mizhnarodna_naukovo-praktichna_konferenciya_teoriya_i_praktika_u_fiziko-matematichnix_ta_texnichnix_naukax
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3. Європейський відкритий форум науки (Euroscience Open

Forum, ESOF), Дублін – Ірландія
Дата проведення : 11-15 липня 2012 р.

Форум ESOF (Euroscience Open Forum, ESOF) - це найбільший

науковий захід, який проводиться кожні два роки в одному з провідних

міст Європи.

Форум ESOF служить міждисциплінарної загальноєвропейської

майданчиком, де демонструє останні досягнення в області науки і

техніки і ведеться діалог про роль науки і технологій в державній

політиці та житті суспільства. Форум також стимулює суспільний

інтерес і дискусії з питань науково-технологічного розвитку.

На форумі виступатимуть: Мері Робінсон (колишній президент

Ірландії, нині президент Фонду за справедливе ставлення до клімату);

Мора Гейген-Квін (Європейський комісар з досліджень, інновацій та

науки); Жюль Хоффман (лауреат Нобелівської премії 2011 р.); Крейг

Вентер ( Інститут Крейга Вентера); Хельга Новотни (Президент з

питань політики в галузі досліджень Європейської ради з досліджень);

Боб Гелдоф (борець за права людини і колишній учасник групи

Boomtown Rats).

Програма форуму доступна за адресою:

http://esof2012.org/programme/browse-the-esof-programme/.

Детальна інформація про форум ESOF 2012, а також програма

заходу та деталі реєстрації доступні на сайті http://esof2012.org/.

4. XXV Международную научную конференцию

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ -
ММТТ-25

Подання заявок до 20 березня 2012 р.

Ювілейна конференція ММТТ-25 проводиться 24 - 26 квітня 2012

р. в Саратові на базі Харківського державного технічного університету

http://esof2012.org/programme/browse-the-esof-programme/
http://esof2012.org/
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імені Гагаріна Ю.А., 29 - 31 травня 2012 р. в Волгограді на базі

Волгоградського державного технічного університету, 02 - 04 жовтня

2012 р. в Харкові на базі Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут». Засновниками конференції

ММТТ-25 є Інститут обчислювальної математики РАН, Інститут

гідродинаміки АН Чехії, СГТУ, ВолгГТУ, НТУ «ХПІ», МГУІЕ, СПбГТІ

(ТУ), КНІТУ, ТамбГТУ і ряд інших провідних вузів. Голова конференції -

академік РАН Г.І. Марчук, співголови Оргкомітету - ректор СГТУ проф.

І.Р. Плеве, ректор ВолгГТУ, чл.-кор. РАН Новаков І.А., ректор НТУ

«ХПІ», проф. Товажнянський Л.Л.; голова Програмного комітету -

професор А.А. Большаков (СГТУ).

Наукова конференція ММТТ-25 проводиться для обговорення досвіду

використання математичних методів у техніці і технології і сучасних

напрямків математичного та комп'ютерного забезпечення

технологічних і технічних систем.

Для участі в конференції необхідно самостійно розмістити матеріали

на сайті : http://mmtt25.sstu.ru

      Випуск № 178  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.

06.03.12

http://mmtt25.sstu.ru/
mailto:s.shukayev@kpi.ua
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