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До уваги деканів факультетів,  

директорів інститутів 

та керівників підрозділів університету! 
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в галузі міжнародної науково-технічної та  

зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
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    Для того 

щоб взяти 

участь і подати заявку для 

участі в конкурсі, перш за 

все необхідно: 

уважно прочитати ін-

струкції з описом про-

грами Темпус IV, умо-

вами участі, правила та 

пріоритети для напи-

сання проектів; 

визначити тип та тема-

тику майбутнього про-

екту та переконатись, 

що тематика відпові-

дає національним та/

або регіональним пріо-

ритетам; 

створити консорціум 

дотримуючись вимог 

до учасників та парт-

нерства; зверніть увагу, 

що обраний пріоритет 

повинен співпадати 

для всіх учасників кон-

сорціуму; 

із складу партнерства 

о б р а т и  г р а н т -

апліканта, тобто ту ор-

ганізацію, яка подасть 

заявку, буде нести від-

повідальність за реалі-

зацію проекту та звіту-

вати перед EACEA; 

підготувати проектну 

заявку та всі необхідні 

документи англійсь-

кою (французькою чи 

німецькою) мовою та 

подати до визначеного 

терміну; 

маітеріали щодо підго-

товки проетктів можна 

безкоштовно отримати 

в Національному Тем-

пус-офісі в Україні; 

щоб уникнути дублю-

вання проектів необ-

хідно проглянути інфо-

рмацію про діючі прое-

кти у рамках програми 

Темпус IV.  
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Детальніше:  

 http://

eacea.ec.europa.eu

/tempus/

funding/2012/

call_eacea_35_201

2_en.php 

Кінцева дата  

подання  

проектів: 

23.03.13   

1. 6-ИЙ КОНКУРС ПРОГРАМИ  

ТЕМПУС IV ОГОЛОШЕНО! 
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2. ГРАНТИ ФОНДУ ГУМБОЛЬДТА ДЛЯ ВИСОКО-

КВАЛІФІКОВАНИХ НАУКОВЦІВ, НІМЕЧЧИНА  

    Фонд імені Олександра 

Гумбольдта надає гранти 

висококваліфікованим 

вченим, які захистили 

докторські дисертації 

менше 12-ти років тому і 

активно займаються до-

слідженнями.  

   Стипендія розрахована 

на термін від 6 до 18 

місяців і передбачає ро-

боту у співпраці з прий-

маючим німецьким ко-

легою в науковій уста-

нові Німеччини за вибо-

ром стипендіата.     

Грантовий період може 

бути поділений на 3 ета-

пи перебування в ФРН 

протягом  

3-х років.  

   Стипендії 

надаються нау-

ковцям будь-

якої держави, 

що спеціалі-  

зуються в будь-якій об-

ласті знань.     

    Терміни надання сти-

пендій не обмежені, то-

му дослідники можуть 

звертатися до Фонду 

імені Гумбольдта в будь-

який період року.  

    Фонд виділяє вченим-

дослідникам приблизно 

600 грантів щорічно. На 

жаль, Фонд не має 

коштів для фінансуван-

ня короткострокових 

візитів до Німеччини 

для участі в конферен-

ціях, конгресах або 

тренінгах. 
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Джерело:  

http://www.humboldt-

foundation.de/web/

humboldt-fellowship-

experienced.html , 

http://

konkursgrant.ru/2010-

10-16-19-52-36/3663-

2012-04-27-15-10-34  

Дедлайн: 

31.12.2012  
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3. ФОНД НАУКОВИХ ТА ГУМАНІСТИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ АНТОНІО МЕНЕГЕТТІ, 

ШВЕЙЦАРІЯ 

    

     Конкурс наукових робіт у наступних обла-

стях: економіка, медицина, фізика і філософія. 

Фонд наукових та гуманістичних досліджень 

Антоніо Менегетті з центральним представ-

ництвом в м. Парадізо (Швейцарія), повідомляє 

про проведення конкурсу наукових робіт у 

наступних областях: економіка, медицина, 

фізика і філософія. 

    Переможці у кожній з номінацій отримають 

премію в 15000 (П'ятнадцять тисяч) євро. 

Теми досліджень для даної премії Менегетті: 

Економіка: «Політична схема і економічний ра-

ціоналізм» Медицина: «Первинна причинність 

онкологічного процесу» Фізика: «Елементарна 

частка: квантова або формальна?» Філософія: 

«Від феноменології Гуссерля до онтологічного 

зв'язку Антоніо Мене-

гетті» 

   Для отримання додат-

кової інформації звер-

тайтеся за адресою:  

info-

@fondazion-

emeneghetti.ch.  
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Дедлайн: 

1.01.2013  

 

Джерело:  

http://

www.fondazioneme

neghetti.ch/ , 

http://

www.ric.vsu.ru/ru/

news/

open_competitions

/20121029_opencal

ls_4.html  
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Дедлайн:  

31.12.2012  

 

 

 

Джерело:  

http://

eu.prostir.ua/

comp-

etitions/255173

.html   

4. РІЧНІ ПРОЕКТИ В ПОЛЬЩІ 

     До участі у соціальних прое-

ктах при громадських органі-

заціях в Польщі запрошуються 

талановиті люд віком від 18 до 

30 років, які цікавляться гро-

мадським життям, прагнуть 

самореалізовуватися та 

приносити користь ін-

шим, мають багато ідей, 

як зробити світ кращим.  

Вісім соціальних проек-

тів будуть реалізуватися 

в громадських організа-

ціях Варшави, Любліна, 

Гданська, Кракова, Освенцема 

та Вроцлава. Усі проекти три-

вають рік і починаються 1 ве-

ресня 2013 року.  

     Теми проектів різні: польсь-

ко-українські стосунки, ІІ сві-

това війна та Голокост, робота 

з дітьми, інвалідами та літні-

ми людьми, робота в архівах і 

музеях, можливість реалізації 

власних проектів.  

     Проекти проходять в танде-

мі, до участі на кожен проект 

запрошується одна людина з 

України та одна з Німеччини. 

Проекти здійснюються в ме-

жах діяльності організацій, їх 

координують та допомагають 

працівники організацій. Про-

тягом року відбудеться декіль-

ка спільних семінарів з усіма 

учасниками.  

    Учасники отримають: квит-

ки на дорогу до міста, де буде 

відбуватися проект та назад по 

його завершенню, безкоштов-

ну річну візу, житло, безкош-

товний проїзд по місту, гроші 

на харчування та кишенькові, 

які отримуватимуть учасники 

щомісяця у розмірі 700 зло-

тих, безкоштовні курси поль-

ської мови.  

     Очікується благодійний 

внесок від учасників, які 

будуть відібрані на проек-

ти.  

     Фінансування проектів 

здійснюється німецькою 

організацією «Акція спо-

кути – служба миру» та 

Європейським Союзом у ме-

жах програми «Молодь в дії».  
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 Дедлайн: 

 1.01.13   

 

 

 Джерело:  

 http://

www.ya.org.ua/

index.php?

op-

tion=com_cont

ent&view=articl

e&id=1389:c----

&catid=65:2010

-08-30-17-53-

48&Itemid=92 

  

 

 

 

 

Лундский універси-

тет надає стипендії 

на навчання у бака-

лавраті або магіст-

ратурі по будь-якій спеціальності, представленій в 

університеті. 

  Щоб взяти участь в конкурсі, необхідно вибрати 

програму навчання.   Потім треба зареєструватися на 

сайті уні-

верситету. 

Потрібні на-

ступні доку-

менти: 

копії дипло-

мів і серти-

фікатів, що 

підтверджу-

ють високий рівень знань по вибраній спеціальності; 

сертифікат, що підтверджує знання англійської мови 

- TOEFL або IELTS; резюме. 

Грант покриє від 25% до 100% вартості навчання. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

5. CТИПЕНДІЯ НА НАВЧАННЯ У ШВЕЦІЇ 
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Дедлайн:   

9.01.201   

 

 

 

Детальніше:  

 

1.1http://

www.campusfran

ce.org/en/eiffel  

 

 

 

2._http://

www.rsci.ru/

grants/

grant_news/297/2

32953.php  

6. ГРАНТИ 2013-2014 (СТИПЕНДІЇ ЭЙФЕЛЯ) ДЛЯ НАВЧАННЯ В 
МАГІСТРАТУРІ І АСПІРАНТУРІ У ФРАНЦІЇ  

 Мета програми - зміц-

нення і розвиток міжна-

родних зв'язків з фран-

цузькими ВНЗ, залучен-

ня перспективних моло-

дих фахівців з країн, що 

розвиваються, для на-

вчання в магістратурі  і 

аспірантурі в кращих 

учбових закладах краї-

ни. 

В рамках програми 

приймаються заявки 

для навчання за наступ-

ними напрямами: 

інженерні дисципліни - 

для навчання в магіст-

ратурі; для навчання на 

рівні PhD (аспірантура) 

доступний ширший 

спектр спеціальностей: 

інженерні дисципліни, 

точні науки 

(математика, фізика, хі-

мія, науки про життя, 

нано- і біотехнології, на-

уки про Землю, інфор-

маційні і комунікаційні 

технології); економіка і 

менеджмент; право і по-

літологія. 

Кандидати мають бути 

дипломованими фахів-

цями у відповідному на-

прямі. 

Результати конкурсу бу-

дуть оголошені 18 берез-

ня 2013 року. 
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 Дедлайн:  

 4.01.2013  

(для міжнарод-

них відносин, 

медичної науки, 

філософії )   

  

 18.01.2013 

(для всіх інших 

дисциплін) 

 

 

 Детальніше:  

  http://

eu.prostir.ua/

grant-

s/255581.html  

 

 

 

 

     Вейденфельдська стипендія і Лідерська Програма за-

безпечують випускникам та молодим лідерам можли-

вість пройти повністю фінансоване навчання на аспіран-

турі в Оксфордському університеті.  

Доступно: для випускників і молодих лідерів з значним 

лідерським потенціалом, які прагнуть працювати на дер-

жавній службі з Центрально-Східної Європи, Балкан, Ка-

вказу, Росії, Центральної Азії, Північної Африки і Серед-

нього Сходу.  

Стипендія: включає 100% плату за навчання в універси-

теті та коледжі, а також грант, що покриває кошти на 

проживання (ставка в 2012-13 роках склала £ 13 590). 

Два курси покриваються такими стипендіями:  

Стипендія Вейденфельд-Роланд-Бергер – проект підтри-

мує п’ять аспірантів кожного року з метою сприяння про-

моції прав людини та людської гідності в ряді галузей. 

Передбачається, 

що стипендіанти 

будуть сприяти 

більш ефектив-

ному просуван-

ню цих цілей у 

своїй професій-

ній діяльності у 

власних країнах і 

регіонах походження.  

Стипендія Вейнденфальд-Гофман – проект підтримує 

п’ять аспірантів щороку, і пропонує присвятити свої дос-

лідження і професійну кар'єру винятково галузі міжнаро-

дного розвитку з управління та збереження навколиш-

нього середовища. Ці дослідження включають ряд пред-

метів, які викладаються в школі географії та навколиш-

нього середовища, і Департаменті міжнародного розвит-

ку Оксфордського університету.  

Прочитайте апплікаційний путівник  перед подачею зая-

вок.  

Щоб подати заявку Вам слід зареєструватись тут. 

7. ПОВНІСТЮ ФІНАНСОВАНА СТИПЕНДІЯ В ОКС-

ФОРДСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ, 

 ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 
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Детальніше: 

http://

www-

.fulbrig-

ht.org.ua/

doc/

Webinar-

s_and%

20semin-

ars_Fulbright

_10_17_12-

2012.doc  

8. СЕМІНАРИ ТА ВЕБІНАРИ ДЛЯ УЧАС-

НИКІВ FULBRIGHT GRADUATE STUDENT 

PROGRAM ТА FULBRIGHT FACULTY  

DEVELOPMENT PROGRAM  

Офіс Програми імені 

Фулбрайта в Україні 

інформує про прове-

дення вебінарів та се-

мінарів для аплікантів 

на програми обміну Ful-

bright Graduate Student 

Program та Fulbright Facul-

ty Development Program: 

- понеділок, 10 грудня, 

16:00 – 17:30; 

- понеділок, 17 грудня, 

16:00 – 17:30.  

Вебінари/семінари, які бу-

де проводити координатор 

програм Інна Бариш, 

включатимуть наступне: 

 - інформацію про вимоги 

до учасників конкурсу, 

критерії відбору та етапи 

проходження конкурсу; 

 - інструкції щодо подання 

конкурсного пакету доку-

ментів та заповнення он-

лайнової анкети; 

- особливості вибору та за-

твердження американсь-

ких університетів для фі-

налістів програм. 

 

Ви можете відвідати вебі-

нар/семінар в офісі Про-

грами імені Фулбрайта в 

Україні. 

Адреса: вул. Еспланадна 

20, офіс 904, Київ (будівля 

знаходиться одразу біля 

виходу з метро Палац Спо-

рту, у вестибюлі потрібно 

пройти направо до ліфту 

та піднятись на 9 поверх). 

Повідомте про бажання 

взяти участь у семінарі, за-

телефонувавши за номе-

ром (044) 287-07-77 або 

відправивши електронний 

лист на адресу: ful-

bright.pasenko@gmail.com 

не пізніше, ніж за день до 

дати проведення презен-

тації. У листі або під час 

розмови назвіть своє прі-

звище та ім’я, дату та час 

заходу, який бажаєте від-

відати.  

Мова вебінарів/семінарів 

– українська. 
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 Дедлайн:     
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 Джерело:  

www.tempus.o

rg.ua   

Оголошено конкурс програми ім. Жана Моне, 

останній для всіх освітніх програм, що входять в 

Програму Європейського Союзу «Навчання 

впродовж життя». Програма «Навчання впро-

довж життя» підтримує співпрацю між вищими 

навчальними закладами, школами, сприяє роз-

витку освіти дорослих, професійній підготовці, 

Європейських сту-

дій тощо. 

 Програма ім. Жа-

на Моне як скла-

дова програми 

«Навчання впро-

довж життя» охоплює викладання європейських сту-

дій, дослідження та вивчення процесів європейської 

інтеграції.  

Конкурс Програми Жана Моне.  

Граничний термін подання заявок на програму  

ім. Жана Моне – 15 лютого 2013 р.  

Загальна інформація  щодо Правил участі в програмі 

«Навчання впродовж життя», стратегічних пріорите-

тів на 2013 р.  

Детальний опис усіх напрямів програми Жана Моне, 

включаючи правила участі, критерії відбору та прису-

дження фінансування.  

Контактна інформація:  

Національний Темпус-офіс в Україні,  

тел: +380442866668; +380443322645,  

tempus@ilid.org.ua. 

9. КОНКУРС ПРОГРАМИ 

 ІМ. ЖАНА МОНЕ НА 2013 РІК  
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http://www.tempus.org.ua
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 

 

 

Випуск  № 187  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. 

6.12.12 

 

Київ-2012 

http://ipd.kpi.ua

