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Інформаційний листок 

До уваги деканів факультетів, директорів інститутів 

та керівників підрозділів університету! 

 

Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 180 випуску 

інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-

технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 

У номері представлені матеріали: 

Гранти : 

1. Гранти для участі в постдокторських дослідженнях (Японія) 

Крайній термін подачі документів: 31 травня 2012р. 

Область наук: 

 Фізико-математичні 

 Хімічні 

 Біологічні 

 Технічні 

 Медичні 

 Фармацевтичні 

 Науки про Землю 

Японська наукова організація RIKEN оголошує прийом заявок від 

іноземних вчених на участь у програмах постдокторських досліджень. 

До участі в програмі запрошуються перспективні дослідники, носії 

інноваційних ідей, здатні заробити в майбутньому визнання світової 

наукової громадськості. 
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До участі в програмі запрошуються вчені, що спеціалізуються у 

фізиці, хімії, біології, медицині, інженерії та інших суміжних областях, 

що розробляються в RIKEN. Всього буде запропоновано 18 стипендій. 

Брати участь у програмі можуть заявники: 

 Які НЕ є японськими громадянами; 

 Ті, хто має ступінь PhD в природничих науках, отриману після 1 

січня 2007 року або планують отримання ступеня до початку 

програми. Претенденти, які отримали ступінь до 31 грудня 2006 

року, також можуть претендувати на участь в програмі в тому 

випадку, якщо у них є документальні підтвердження перерв у 

науковій кар'єрі, пов'язаних з вагітністю, пологами, доглядом за 

дитиною тощо, таких, що загальний період їх наукової активності 

відповідає вимогам програми. 

Тривалість контракту - з моменту найму до 31 березня 2014 року.  

Детальна інформація : 

http://www.riken.jp/fpr/recruitment.html  

 

2. Дослідницькі гранти IHÉS 2012 року (Франція) 

Крайній термін подачі документів: 21 травня 2012р. 

 Інститут IHÉS (Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS), 

Франція) оголошує про прийом заявок для участі в програмі 

дослідницьких грантів 2012 року. Щорічно IHÉS приймає близько 200 

математиків і фізиків-теоретиків з усього світу (пост-докторантів і 

кваліфікованих дослідників) на термін від декількох днів до одного року 

(у виняткових випадках - до двох років). 

Стипендіатам надається повна свобода вибору тематики 

досліджень, можливість міняти тематику досліджень без програмних 

обмежень. 

http://www.riken.jp/fpr/recruitment.html
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Відбір кандидатів для участі в програмах проводиться щорічно в 

червні і грудні Вченою Радою Інституту. Основним критерієм відбору є 

високий рівень наукової компетентності кандидата. 

Заявки подаються онлайн. 

Для участі в відборі необхідно заповнити форму заявки та 

приєднати до неї такі документи: 

 CV; 

 Список публікацій; 

 Резюме науково-дослідної роботи; 

 Для молодих дослідників два або три листи-рекомендації, які 

відправляються безпосередньо рекомендувачем на адресу 

application-ihes@ihes.fr  

Детальна інформація про програму опублікована на сайті IHÉS: 

http://www.ihes.fr/ 

Контактна E-mail адреса: application-ihes@ihes.fr 

 

3. Гранти (стипендії) для навчання в аспірантурі університету 

Тренто (Італія) 

Крайній термін подачі документів: 15 травня 2012р. 

Університет Тренто (Італія) оголошує двадцять восьмий набір в 

міжнародну аспірантуру за спеціальністю інформаційні та комунікаційні 

технології (на 2012 - 2013 академічний рік). 

Тривалість навчання за програмою - 3 роки. 

Викладання ведеться англійською мовою. 

 Всього буде запропоновано 9 місць з наступних дисциплін: 

 INF/01 Computer Science 

 ING-INF/01 Electronics 

 ING-INF/02 Electromagnetic Fields 

 ING-INF/03 Telecommunications 

mailto:application-ihes@ihes.fr
http://www.ihes.fr/
mailto:application-ihes@ihes.fr
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 ING-INF/04 Automated Reasoning 

 ING-INF/05 Information Processing and Computer Engineering 

 ING-INF/06 Bioelectronics and Bioinformatics 

 ING-INF/07 Electrical and Electronic Measurements 

 Детальна інформація: 

http://ict.unitn.it/application/project_specific_grants  

http://www.unitn.it/files/download/2778/callict28ele.pdf  

 

Мобільність : 

Для студентів та науковців: 

4. Cтипендій Республіки Словаччина на 2012-2013 навчальний 

рік 

Крайній термін подачі заявок:  31 травня 2012 р. 

Міністерство освіти, науки, досліджень та спорту Республіки 

Словаччина (Ministry of Education, Science, Research and Sport of the 

Slovak Republic) повідомляє про прийом заявок від іноземних громадян 

для участі в Національній програмі стипендій на 2012-2013 навчальний 

рік. Програма національних стипендій заснована Урядом Республіки 

Словаччина. 

В рамках програми виділяються місця для навчання на 

бакалавраті, в магістратурі, аспірантурі державних університетів 

Словаччини. 

Планується надати: 

 - 17 стипендій студентам; тривалість стипендії - 5 місяців; 

 - 9 стипендій післядипломних; тривалість стипендії - 5 місяців; 

 - 3 академічні стипендії тривалістю по 3 місяці. 

Учасниками програми можуть бути іноземні громадяни, які 

проходять навчання в вузах рідної країни за фахом, яка збігається (або 

http://ict.unitn.it/application/project_specific_grants
http://www.unitn.it/files/download/2778/callict28ele.pdf
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близька) зі спеціальністю, на яку подається заявка. Вік учасників 

програми - від 18 до 26 років. 

Стипендіати можуть додатково пройти 10-місячний курс навчання 

словацької мови (за свій рахунок). 

Детальна інформація про програму та форми заявок представлені на 

сайті:  http://studyin.sk/  

 

5. Стипендії для навчання в магістратурі та аспірантурі в 

Німеччині. Фонд імені Генріха Бойлля (Heinrich-Böll-Stiftung)  

Крайній термін подачі документів: 25 травня 2012 р. 

Оголошення результатів не пізніше 5 червня 2012р. 

Фонд імені Генріха Бойлля (Heinrich-Böll-Stiftung) щорічно надає 

навчальні гранти іноземним студентам, які навчаються в німецьких 

вузах. Претендувати на стипендію фонду може будь-який іноземний 

студент, незалежно від предмета дослідження, допущений до 

навчання в магістратурі або аспірантурі в одному з вузів Німеччини.  

 Майбутній стипендіат фонду повинен мати закінчену вищу освіту, 

мінімум – бакалаврський рівень. Зверніть увагу на те, що студенти 

магістерських програм, тривалість яких становить один рік, до участі в 

конкурсі на стипендію не допускаються.  

Одним з головних умов для подачі заявки до Фонду імені Генріха 

Бойлля є наявність документа, що підтверджує факт зарахування 

претендента до державного ВНЗ або має державну акредитацію ВНЗ 

Німеччини. При цьому заявка на отримання стипендії повинна бути 

подана до початку навчання. І, нарешті, майбутні стипендіати фонду 

повинні відмінно володіти німецькою мовою та бути в змозі 

підтвердити це відповідними сертифікатами.  

Студенти магістратури можуть подавати заявку на стипендію до 1 

вересня. Виплата стипендії починається з квітня наступного року.  

http://studyin.sk/
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Для аспірантів діє лише один термін подачі документів - до 1 

вересня; виплата стипендії починається, відповідно, з квітня 

наступного року.  

Додаткова інформація: 

http://www.oxfordrussia.ru/news/summer-and-winter-schools/139/  

 

6. Стипендії для навчання в Македонії (University of Information 

Science and Technology) 

Крайній термін подачі документів: 1 червня 2012р. 

Уряд Македонії надає стипендії на повний курс навчання для 

іноземних громадян в 2012 - 2013 навчальному році в Університеті 

інформатики та інформаційних технологій ім. Апостола Павла г.Охрід 

(theUniversity of Information Science and Technology "Saint Paul the 

Apostle", Македонія). 

На здобуття стипендії можуть претендувати успішні студенти не 

старше 22 років з України, які хотіли б пройти навчання в університеті 

за такими програмами: 

 Communication Network and Security 

 Computer Science and Engeneering 

 Information Systems, Visualization, Multimedia and Animation 

 Information Theory and Analysis 

 Machine Intelligence and Robotics. 

Зацікавлені кандидати повинні подати документи і заявку на участь в 

конкурсі з 1 квітня по 1 червня 2012р. 

Викладання в рамках програми проводиться англійською мовою. 

Детальна інформація : 

http://uist.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=117:ann

ouncement-call-for-scholarship-for-foreign-students&catid=7:news  

http://5ballov.qip.ru/grants/view/stipendii-dlya-obucheniya-v-makedonii-

university-of-information-science-and-technology/  

http://www.oxfordrussia.ru/news/summer-and-winter-schools/139/
http://uist.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=117:announcement-call-for-scholarship-for-foreign-students&catid=7:news
http://uist.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=117:announcement-call-for-scholarship-for-foreign-students&catid=7:news
http://5ballov.qip.ru/grants/view/stipendii-dlya-obucheniya-v-makedonii-university-of-information-science-and-technology/
http://5ballov.qip.ru/grants/view/stipendii-dlya-obucheniya-v-makedonii-university-of-information-science-and-technology/
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7. У 2012 році розпочинається партнерська координація та 

підготовка спільних українсько-японських проектів  

За підсумками переговорів між Державним фондом 

фундаментальних досліджень (ДФФД) і Японським Товариством 

Сприяння Науці (JSPS) стосовно встановлення наукового 

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  

Додаткова інформація: 

http://nauka.in.ua/opportunities/grants/article_detail/7612  

 

8. Міжнародний конкурс науково-дослідних проектів 

Крайній термін подачі документів: 16 червня 2012р. 

Інститут передових технологій Самсунг (Samsung Advanced 

Institute of Technology) оголошує про початок 4-го щорічного 

міжнародного конкурсу науково-дослідних проектів в рамках 

довгострокової програми Global Research Outreach (GRO). 

Метою програми GRO є вивчення можливостей практичної 

реалізації досягнень фундаментальної науки в інтересах розвитку 

наукомістких технологій. 

mailto:velichkoirina2008@ukr.net
http://nauka.in.ua/opportunities/grants/article_detail/7612
http://www.sait.samsung.co.kr/eng/main.jsp
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Основні напрямки: 

 Високопродуктивні обчислювальні методи 

 Системи і способи передачі даних нового покоління 

 Оновлювані джерела електроенергії 

 Новітні медичні технології і прилади 

 Біомедичні дослідження та технології 

 Метаболічна інженерія та нанобіотехнології 

 Перспективні матеріали для електронних пристроїв 

 Матеріали та архітектура нових типів пам'яті 

 Інтегровані системи, засновані на нових принципах 

 Методи і пристрої отримання і обробки зображень 

 Перспективні системи користувальницьких інтерфейсів 

До участі в конкурсі запрошуються GRO наукові організації, 

інститути, державні та приватні науково-дослідні та виробничі компанії 

і наукові колективи, що володіють правами на інтелектуальну 

власність на наявні результати запропонованих досліджень. 

Детальна інформація про умови конкурсу, список пріоритетних тем 

і завдань опубліковані англійською мовою на веб-сайті 

www.sait.samsung.co.kr/eng/GROhome/gromain.jsp  

Заявки приймаються до 16 червня 2012 року за адресою електронної 

пошти: gro.russia@samsung.com  

 

      Випуск  № 180  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. 

26.04.12 

http://www.sait.samsung.co.kr/eng/GROhome/gromain.jsp
mailto:gro.russia@samsung.com
mailto:s.shukayev@kpi.ua

