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Інформаційний листок 

До уваги деканів факультетів, директорів інститутів 

та керівників підрозділів університету! 

 

Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 183 випуску 

інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-

технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 

У номері представлені матеріали: 

 

1. Стипендії ім. Фулбрайта для проведення наукових досліджень 

в університетах США 

 

Проведення досліджень в університетах США на період від чотирьох 

до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та 

доктори наук; діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та 

юристи; дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи не менше 

п’яти років та аспіранти або здобувачі напередодні захисту, які 

отримають науковий ступінь до початку ґранту. При відборі кандидатів 

до уваги братимуть їхні професійні досягнення, реальність 

запропонованого проекту та його довгострокову цінність.  

Початок ґранту: вересень 2013 року  

Крайній термін подання анкет: 15 жовтня щороку 

Вимоги до кандидатів:  

 Українське громадянство та проживання в Україні на час 

проведення конкурсу  

 Вільне володіння англійською мовою  
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 Відповідність вимогам для отримання візи J-1: повернення в Україну 

на 2 роки після закінчення терміну ґранту 

Джерело: http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=32&lang=1 

 

ПРОГРАМА DAAD 

2. Наукові стажування DAAD для викладачів ВНЗ та науковців 

 

 

Мета: науковці, які працюють у ВНЗ та науково-дослідних інститутах, 

мають можливість провести дослідження в одному з державних або 

державно визнаних німецьких ВНЗ або у одній з позауніверситетських 

науково-дослідних установ. 

 

Термін подання заявок: з 01.09.2012 до 15.11.2012 

 

Тривалість: стипендія надається на строк від одного до трьох місяців 

в залежності від плану роботи пошукача. 

 

Розмір стипендії: щомісячна стипендія становить, залежно від 

наукового ступеня, 2000 євро для наукових співробітників (викладачів, 

доцентів, як правило, зі ступенем кандидата наук) та 2150 євро для 

професорів, у виключних випадках - 2300 євро.  

 

Вимоги до пошукачів: Подавати заяву на стипендію DAAD для 

наукового стажування можуть досвідчені науковці, як правило, з 

науковим ступенем. Всі пошукачі мають працювати у ВНЗ або науково-

дослідному інституті у своїй країні. 

Необхідно мати письмову згоду приймаючого інституту щодо надання 

робочого місця для пошукача. 

Інформація, строки та можливості отримання консультації:  

Прийом документів відбувається в Інформаційному центрі DAAD у 

Києві з 01.09.2012 до 15.11.2012, перебування можна планувати з 

01.05. наступного року.  

 

Джерело: http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschungsaufenthalt.htm 

http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=32&lang=1
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschungsaufenthalt.htm
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3. Наукові стипендії DAAD для аспірантів та молодих науковців  

 

Мета: стипендії надають можливість молодим науковцям провести 

дослідження або підвищити кваліфікацію у одному з німецьких 

державних або державно визнаних ВНЗ або науково-дослідних 

інститутів. Головною метою фінансування є підтримка дисертаційних 

проектів.  

 

Термін подання заявок: з 01.09.2012 до 20.11.2012 
 

Ця стипендійна програма може мати наступні цілі:  

•  Проведення досліджень у одному з німецьких ВНЗ із подальшим 

захистом кандидатської дисертації у своїй країні (це стосується також 

аспірантських програм для країн, що розвиваються та країн із 

перехідною економікою, за моделлю „DAAD-Sandwich“);  

•  Проведення досліджень у одному з німецьких ВНЗ із подальшим 

захистом кандидатської дисертації у Німеччині; 

•  Проведення досліджень або підвищення кваліфікації без подальшого 

захисту або іспитів.  

 

Розмір стипендії: DAAD сплачує щомісячно стипендію, розмір якої 

залежить від отриманої освіти стипендіатів: 750 євро (для випускників 

ВНЗ) або 1000 євро (для аспірантів). Стипендія включає також, як 

правило, плату за медичне страхування.  

Вимоги до пошукачів: подавати заяву на наукову стипендію DAAD 

для аспірантів та молодих науковців можуть висококваліфіковані 

випускники ВНЗ, які найпізніше на момент початку стипендії будуть 

мати диплом спеціаліста або магістра, у виняткових випадках диплом 

бакалавра або диплом кандидата наук.  

Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з попередніми 

науковими здобутками, переконливий та добре спланований науковий 

або навчальний проект на період перебування у Німеччині, узгоджений 
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з колегою (науковим керівником) з німецького інституту, до якого 

планується поїздка. 

Інформація, строки та можливості отримання консультації: 

Прийом документів відбувається у Інформаційному центрі DAAD у 

Києві з 01.09.2012 до 20.11.2012.  

Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.  
 

Джерело: http://www.daad.org.ua/ukr/stip_wiedereinladungen.htm 

 

4. Програма DAAD/OSI (OSI = Open Society Institute) 

 

Мета: німецька служба академічних обмінів (DAAD) та Інститут 

відкритого суспільства (OSI) проводять спільну стипендійну програму 

для випускників ВНЗ в галузі гуманітарних, соціальних та суспільних 

наук з країн Південного Кавказу, Центральної Азії, Молдавії та України. 

Стипендії надаються спільно DAAD та OSI з метою навчання у 

магістратурі або аспірантурі у німецьких ВНЗ.  

 

Крайній термін подання заявок: 31 жовтня 2012 року 

 

Тривалість стипендії: стипендії надаються для навчання на 

максимально дворічних магістерських програмах або на трирічну 

аспірантуру. 

 

Розмір стипендії: студентам магістерських програм: 750 євро 

щомісячно. Аспірантам: 1000 євро щомісячно.  

Всім учасникам оплачується проїзд та, якщо необхідно та передбачено 

програмою, вартість мовних курсів. Аспірантам після двох років 

перебування буде оплачена поїздка додому.  

 

Вимоги до пошукачів: в рамках програми DAAD/OSI підтримуються 

переважно гуманітарні, суспільні та соціальні науки, які недостатньо 

представлені в країнах-учасницях програми. До них належать 

політологія, соціологія, міжнародні відносини, право, економіка, 

http://www.daad.org.ua/ukr/stip_wiedereinladungen.htm
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державне управління, управління освітою та філософія. В окремих 

випадках можуть підтримуватися пошукачі з інших спеціальностей, 

якщо ці спеціальності належать до соціальних та гуманітарних наук. 

Протягом року до початку програми пошукачі мають проживати в 

Україні! 

 

Аспірантура (3 роки): пошукачам необхідно мати диплом вищого 

кваліфікаційного рівня – як правило, магістра. Як виняток можуть бути 

допущені пошукачі, які після закінчення п’ятирічного навчання 

отримали диплом спеціаліста. Всі пошукачі мають подати разом з 

заявою на стипендію підтвердження контактів з можливим німецьким 

науковим керівником. Тема кандидатської дисертації має бути 

затвердженою німецьким науковим керівником. Бажаними є заяви на 

німецькі аспірантські програми (PhD-Studiengänge) за вказаними 

спеціальностями.  

 

Інформація, строки та можливості отримання консультації: 

Повний набір документів з зазначенням назви програми DAAD/OSI на 

формулярі подається до 31 жовтня 2012 року до Інформаційного 

центру DAAD у Києві (останній день надходження документів, 

поштовий штамп не враховується).  

Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.  

 

Джерело: http://www.daad.org.ua/ukr/stip_osi.htm 

 

5. Конкурс на отримання журналістських стипендій для участі в 

програмі стажувань в Німеччині.  

Організатор: DAAD 

Термін подання заявок: 20 жовтня 2012 року 

Стипендія призначена для проходження 3-місячного стажування в 

Internationales Journalisten - Kolleg der Freien Universität Berlin. 

Стипендія дає можливість журналістам дізнатися більше про політику, 

культуру, економіці Німеччини як країни - члена Євросоюзу, про роль і 

http://www.daad.org.ua/ukr/stip_osi.htm
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значення ЗМІ в розвитку громадянського суспільства в Німеччині, а 

також на практиці познайомитися з роботою німецьких ЗМІ. 

Програма стажування включає: 

    - курс підвищення кваліфікації на базі Internationales Journalisten - 

Kolleg der Freien Universität Berlin(6 тижнів); 

    - практику в одному з медіахолдингів у Берліні(шість тижнів); 

    - ознайомлювальну поїздку в один з регіонів Німеччини(один 

тиждень). 

Стажуватись в Internationales Journalisten - Kolleg der Freien Universität Berlin 

за підтримки DAAD можливо в наступні терміни: 28.04.2013 - 26.07.2013. 

До участі запрошуються журналісти з Російської Федерації, Білорусії, 

України, Вірменії, Ажербайджана, Грузії, Казахстану, Киргизії, 

Молдавії, Таджикистану, Туркменії і Узбекистану у віці до 35 років (на 

момент подання заявки), що отримали диплом про вищу освіту не 

раніше 2007 року і що мають досвід багаторічної роботи за фахом. 

Заявку можуть подавати також студенти випускного курсу профільних 

факультетів з досвідом практичної роботи в журналістиці, які на 

момент відкриття стипендії отримають диплом про вищу освіту. 

Претенденти повинні добре володіти німецькою мовою. 

Сума стипендії, що виплачується DAAD, складає 780 євро в місяць. 

Сайт конкурсу: www.daad.org.ua 

Джерело: http://www.ya.org.ua/index.php?option=com_content&view=cat

egory&layout=blog&id=65&Itemid=92 

 

 

6. Технологічний університет Кочі (Kochi University of Technology, 

Японія) запрошує молодих спеціалістів до участі в конкурсі 

стипендій для навчання в аспірантурі. 

Стипендіальна програма заснована для підтримки участі успішних 

молодих спеціалістів у передових дослідженнях Університету. Набір 

аспірантів проводиться двічі на рік: у квітні та жовтні. Викладання 

http://www.daad.org.ua/
http://www.ya.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=92
http://www.ya.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=92
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ведеться англійською мовою. Стипендіати беруть участь у проведенні 

досліджень під керівництвом професорів університету. Програма 

призначена для укріплення міжнародних зв'язків академічних та 

дослідних інститутів. 

Крайній термін подачі заявок: 18 вересня 2012 року 

 

Основні напрями досліджень: 

    - екологічне системне проектування 

    - проектування інтелектуальних механічних систем 

    - проектування електронних і фотонних систем 

    - розробка інформаційних систем 

    - інфраструктурне системне проектування 

    - проектування нанопристроїв 

До участі в конкурсі запрошуються молоді дослідники: 

    * ті, хто має ступінь магістра або планує отримати ступінь до початку 

програми; 

    * ті, хто отримали диплом із відзнакою в бакалавраті та магістратурі; 

    * у віці до 35 років на момент початку програми; 

    * мають відповідні знання та дослідницький досвід для участі в 

одному з дослідницьких проектів Університету; 

    * добре володіють англійською мовою. 

Учасники програми звільняються від вступного внеску (300 000), від 

освітнього внеску (535 800 єн за рік). Їм надається стипендія в розмірі 

240 000 єн на рік. Додатково до стипендії можна отримати 960 000 єн 

на рік за роботу в якості молодшого наукового співробітника. 

Учасникам програми, які на початок навчання проживають за межами 

Японії, виділяється сума 200 000 єн на транспортні витрати і для 

компенсації початкових витрат на проживання. 

Сайт: www.kochi-tech.ac.jp 

Джерело:http://www.ya.org.ua/index.php?option=com_content&view=cate

gory&layout=blog&id=65&Itemid=92 

http://www.kochi-tech.ac.jp/
http://www.ya.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=92
http://www.ya.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=92
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7. Конкурс програми Жана Моне на 2013 рік 

 

Оголошено конкурс Програми Жана Моне, останній для всіх освітніх 

програм, що входять в Програму Європейського Союзу «Навчання 

впродовж життя». Програма «Навчання впродовж життя» підтримує 

співпрацю між вищими навчальними закладами, школами, сприяє 

розвитку освіти дорослих, професійній підготовці, Європейських студій 

тощо. Програма Жана Моне як складова програми «Навчання 

впродовж життя» охоплює викладання європейських студій, 

дослідження та вивчення процесів європейської інтеграції. 

Крайній термін подання заявок: 15 лютого 2013 року 

Контактна інформація: Національний Темпус-офіс в Україні, тел: 

+380442866668; +380443322645, tempus@ilid.org.ua. 

Джерело: http://eu.prostir.ua/competitions/254428.html 

 

8. Гранти для навчання в аспірантурі Віденського університету 

(Міжнародна аспірантура імені Макса Перуц, Австрія) 

Крайній термін подання заявки: 16.09.2012 - 23:59 

Область наук: Біологічні 

Лабораторія імені Макса Фердинанда Перутца у Віденському 

університеті (Max F. Perutz Laboratories, MFPL, University of Vienna) 

повідомляє про прийом заявок для навчання за програмою PhD від 

магістрів, що спеціалізуються в молекулярній біології та суміжних 

дисциплінах. Програма фінансується Австрійським науковим фондом 

(Austrian Science Fund). 

 

mailto:tempus@ilid.org.ua
http://eu.prostir.ua/competitions/254428.html
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Програма відкрита для фахівців, що мають диплом магістра з біології, 

хімії, суміжних дисциплін, і студентів, які планують отримати 

магістерський диплом до квітня 2013 року. Вік заявників не повинен 

перевищувати 30 років на момент початку навчання за програмою. 

Тематика дисертаційних досліджень: 

 Molecular Mechanisms of Cell Signaling    

 RNA Biology    

 Structure and Interaction of Biological Macromolecules    

 Chromosome Dynamics 

Учасникам конкурсу з не європейських країн необхідно пройти тест 

GRE (Graduate Record Examinations). Заявки приймаються онлайн. 

 

На початку жовтня в MFPL будуть підведені проміжні підсумки 

конкурсу і підготовлений «короткий» список кандидатів на участь у 

програмі. Учасникам конкурсу, включеним в шортлист, будуть 

відправлені запрошення на інтерв'ю. 

 

Терміни проведення інтерв’ю: з 19 по 22 листопада 2012 

 

Веб-сайт: http://www.mfpl.ac.at/phd-program/applic... 

 

Джерело: http://www.science-community.org/uk/content/granty-dlya-

obucheniya-v-aspiranture-venskogo-universiteta-mezhdunarodnaya-

aspirantura-imeni 

 

9. Гранти від Падуанського Університету, Італія  

Крайній термін подання заявок: 14.09.2012 - 23:59  

Область наук: Технічні 

Відкрито для: країн, які не є членами ЄС; вік – до 35 років 

Стипендія: 25 000 євро 

На конкурсній основі надаються гранти для іноземних громадян, які 

мають наукову ступінь в галузі сільського господарства, технічних, 

математичних, фізичних та природничих наук. Гранти призначаються 

http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.phd-cellular-signaling.at%2F
http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.projects.mfpl.ac.at%2Fdk-rna-biology%2F
http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.phd-structural-biology.at%2F
http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fgscd.gmi.oeaw.ac.at%2F
http://www.mfpl.ac.at/phd-program/application/how-to-apply/
http://www.science-community.org/uk/content/granty-dlya-obucheniya-v-aspiranture-venskogo-universiteta-mezhdunarodnaya-aspirantura-imeni
http://www.science-community.org/uk/content/granty-dlya-obucheniya-v-aspiranture-venskogo-universiteta-mezhdunarodnaya-aspirantura-imeni
http://www.science-community.org/uk/content/granty-dlya-obucheniya-v-aspiranture-venskogo-universiteta-mezhdunarodnaya-aspirantura-imeni
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для підтримки, вчених, які планують продовжити термін навчання та / 

або спеціалізації на факультетах Падуанського університету. 

Вимоги: 

Іноземні громадяни  можуть подати заявку на гранти якщо їх вік не 

перевищує 35 років на момент подачі заявки. 

Необхідні документи: 

1. Резюме; 

2. Докладні відомості про статус (випускник, аспірант, кандидат наук і т.д.); 

3. Дані про досягнення у науці; 

4. Оригінал свідоцтва про ступінь із зазначенням іспитів; 

5. Детальна програма досліджень.  

Веб-сайт: http://www.unipd.it/en/  

Джерело: http://www.uaan.gov.ua/content/pro-granti-paduanskogo-

universitetu-italiya-dlya-molodih-vchenih  

 

 

 

 

      Випуск  № 183  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 – Кізуб Олена. 

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

 

 

 

Керівник відділу міжнародних проектів           Шукаєв С.М. 

23.06.12 

http://www.unipd.it/en/
http://www.uaan.gov.ua/content/pro-granti-paduanskogo-universitetu-italiya-dlya-molodih-vchenih
http://www.uaan.gov.ua/content/pro-granti-paduanskogo-universitetu-italiya-dlya-molodih-vchenih
mailto:s.shukayev@kpi.ua

