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До уваги деканів факультетів,  

директорів інститутів 

та керівників підрозділів університету! 

Відділ міжнародних проектів  

повідомляє про вихід 190 випуску  

інформаційної системи  

„Джерело”  

в галузі міжнародної науково-технічної та  

зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
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1. КОНКУРС FP7-АВІАЦІЯ ТА ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ  

Головна мета транспортних до-

сліджень в рамках РП7 - створення 

більш безпечних, екологічно чистих 

та ефективних транспортних систем, 

які будуть приносити користь меш-

канцям Європи, не будуть забруд-

нювати навколишнє середовище та 

з б і л ь ш а т ь  к о н к у р е н т о с п р о -

сможність європейської промисловості на світовому ринку.  

Аеронавтика та повітряний транспорт - пріоритети фінансування: 

- підвищення екологічності повітряного транспорту; 

- підвищення ефективності використання часу; 

- задоволення потреб клієнтів та їх безпека; 

- підвищення економічної ефективності; 

- захист літака та пасажирів; 

- повітряний транспорт майбутнього.  

Бюджет: 5 000 000 євро.   
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Джерело 

 

Дедлайн: 

29.03.2013 

2. КОНКУРС ЗА ПРОГРАМОЮ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА ДЛЯ МОЛОДИХ  

ВИКЛАДАЧІВ ТА ДОСЛІДНИКІВ  

Програма пропонує можли-

вість проведення досліджень 

в університетах США впро-

довж одного академічного 

року. У конкурсі можуть бра-

ти участь особи віком до 40 

років з дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти та 

дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук 

(не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих навча-

льних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журна-

лісти; фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціаліс-

ти у сфері управління культурою; працівники громадських органі-

зацій.  

Дедлайн: 

31.03.2013 

 

Джерело:  

http://

fulbright.org.ua 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-AAT-2013-RTD-HIGH-SPEED#wlp_call_FP7
http://fulbright.org.ua/
http://fulbright.org.ua/


3. ГРУПОВІ ПОЇЗДКИ СТУДЕНТІВ ДО НІМЕЧЧИНИ 

Німецька служба акаде-

мічних обмінів підтримує 

групові практики у ФРН іно-

земних студентів під керів-

ництвом викладачів ВНЗ.  

Програма має тривати 

щонайменше 7 днів. Макси-

мальна тривалість стипендії 

становить 12 днів (включаючи дні приїзду та від´їзду), 

хоч сама подорож може тривати довше. 

Вимоги до кандидатів:  

Може підтримуватися поїздка групи студентів, що нав-

чаються в одному ВНЗ та на одному факультеті як сту-

денти стаціонару, починаючи з другого семестру, під 

керівництвом викладачів ВНЗ, з метою відвідання 

кількох університетів (не менше двох) у Німеччині. 

Курс навчання в університеті не може закінчуватися 

одразу після поїздки. Подавати заяву на сти-

пендію може лише український ВНЗ. 

Розмір стипендії: DAAD сплачує кожному учаснику на 

день 50 євро.  

Подавати заяву можуть викладачі українських 

ВНЗ. Заяви необхідно заповнювати німецькою або 

англійською мовою.  

Дедлайн: 

1.05.2013 

 

 

Джерело:  

http://

www.daad.o

rg.ua/ukr/

stip_gruppe

nreisen.htm  
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http://www.daad.org.ua/ukr/stip_gruppenreisen.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_gruppenreisen.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_gruppenreisen.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_gruppenreisen.htm
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_gruppenreisen.htm


 

Дедлайн:  

1.04.2013  

 

 

Джерело 

 

4. ГРАНТИ ДЛЯ СТАЖУВАНЬ У НІМЕЧЧИНІ ЗА ПРОГРАМОЮ "КОПЕРНІКУС"  

     Програма КОПЕРНІКУС  

(Copernicus е.V) об'єднує  

три  товариства в Берліні, 

Гамбурзі та Мюнхені,  що  

сприяють студентам зі Схі-

дної, Південно-Східної та 

Центральної Європи. Ко-

жен семестр 20 студентів 

отримують шестимісячну стипендію для навчання в Бер-

ліні, Гамбурзі чи Мюнхені, а потім проходять двомісячне 

стажування на якомусь підприємстві або в організації.    

Вимоги: 

Студенти з хорошим знанням німецької мови,  які завер-

шили  не менше чотирьох семестрів за наступними спеціа-

льностями:  

1. Право  

2. Політологія  

3. Економіка  

4. Інформаційні технології та близькі до них предмети  

5. Технічні предмети (фізика, економічна інженерія)  

Про навчання:  

Університети мають найрізноманітніші курси лекцій, се-

мінари.  

Стипендіати вільні у виборі предметів. Однак КОПЕРНІ-

КУС очікує від своїх стипендіатів не менше двох позитив-

них оцінок (за реферат, письмовий або усний іспит) за 

пройденими курсами навчання.  

Серед організацій, що надають стажування, переважають 

міжнародні підприємства, установи  та організації, орієн-

товані переважно на Східну Європу.  
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http://www.science-community.org/uk/content/granty-dlya-stazhirovok-v-germanii-po-programme-kopernikus-12820


  

 

 

   

Університет Твенте пропонує 

стипендії для студентів-

відмінників із країн, які  не вхо-

дять до Європейського союзу. 

Спеціальності:  

Прикладна математика 

Прикладна фізика 

Хімічне машинобудування 

Будівництво та управління 

Інформатика 

Електротехніка 

Промисловий дизайн 

Промислова інженерія і управ-

ління 

Екологічне та енергетичне ке-

рування 

Машинобудування 

Нанотехнології 

Філософія  

Державне 

управління 

Вимоги до 

кандида-

тів: 

Стипендіат  повинен завершити 

навчання в університеті з від-

мінними академічними резуль-

татами. 

Документи які підтверджують 

знання англійської мови повин-

ні бути з оцінкою не менше 6.5 

IELTS (або TOEFL IBT з 90) і до-

датково 6,0 (TOEFL IBT 20) з 

навичок розмовної мови. 

Розмір стипендії: варіюється від 

€ 10,000 до € 22,500. 

5. СТИПЕНДІЇ  УНІВЕРСИТЕТУ  

ТВЕНТЕ 2013 ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

(НІДЕРЛАНДИ)   
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Дедлайн:  

 15.03.2013   

 

 Джерело 

  

 

 

 

 

 

 

 

Дедлайн:  

 15.05.2013   

 

 Джерело 

 

6. СТУДЕНТСЬКА СТИПЕНДІЯ 

МІЖНАРОДНОГО  

ІНСТИТУТУ ГАЗОВИХ ТУРБІН 

(США)  

Мета стипендії: заохотити студентів на 

навчання в газотурбінній сфері та 

ознайомити їх з подальшою кар'єрою в цій галузі.  

Спеціальність: газові турбіни. 

Переможці будуть повідомлені не пізніше 15 вересня 2013 року. 

Стипендія відкрита для іноземних студентів.  

http://www.utwente.nl/internationalstudents/scholarshipsandgrants/all/uts/
http://interdep.nau.edu.ua/uk/component/content/article/3-2011-11-22-12-34-31/256-2012-12-19-12-13-06.html


 

Дедлайн:   

1.04.2013   

 

Детальніше:  

http://

www.science

-

communit-

y.org/uk/

content/llm-

v-

bostonskomu

-un-versitet-

ssha-9026  

7. МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА З ПРАВА В БОСТОНСЬКОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ (США)  

Юридичний факультет Бо-

стонського Коледжу про-

понує однорічну магістер-

ську програму (L.L.M.) для 

студентів, які вже мають 

юридичну освіту іншої 

країни. Програма новостворена, тому правнича школа 

зацікавлена у залученні студентів з різних країн і, відпо-

відно, з різних правових систем – для покращення імі-

джу програми та розширення кругозору.  

Пропонується вільний вибір дисциплін, 5 спеціалізацій:  

1) business and commercial law;  

2) environmental law;  

3) human rights;  

4) intellectual property;  

5) taxation.  

Стипендія: пропонується стипендія на програму 

«Metropolitan Archbishop Stephen Sulyk Scholarship at 

Boston College Law School». Переваги при відборі за цією 

програмою надаватимуться студентам, які:  

1) подаватимуть заявку на вступ за вищезгаданою про-

грамою L.L.M.; 2) зацікавлені в демократичних та право-

вих інститутах України, верховенстві права;  

3) вищу освіту (мінімум – бакалавр права);  

4) українське громадянство або резидентство;  

5) вільне володіння українською мовою.  
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     «Лабораторія Касперського» оголошує про 

старт оновленої програми грантів для молодих 

вчених на реалізацію науково-дослідних прое-

ктів в області інформаційної безпеки. В ній мо-

жуть взяти участь вчені з країн СНД: Вірменії, 

Азербайджану, Білорусії, Казахстану, Молдо-

ви, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану 

та України. Прийом заявок вже відкритий. 

Всім претендентам грантів буде запропоновано вибрати 

для дослідження одну з актуальних завдань в таких обла-

стях IT, як класифікація шкідливих і потенційно небез-

печних програм, методи виявлення та аналізу кіберзаг-

роз, інформаційна безпека в корпоративному середови-

щі, аналіз контенту, безпека мобільних пристроїв.  

 

 

 

 

 

Для реалізації цих цілей компанія надасть кожному пе-

реможцю по 100 тисяч рублів на проведення науково-

дослідницьких робіт, надасть сприяння щодо пошуку 

статистичних даних, а її експерти нададуть консультацій-

ну підтримку. Презентації готових проектів відбудуться в 

кінці року в Москві. «Лабораторія Касперського» завжди 

готова підтримати талановитих фахівців і винахідників. 

Розвиток IT-індустрії, і зокрема сфери інформаційної 

безпеки, неможливий без інноваційних та креативних 

ідей, якими сповнені молоді вчені. Заявки на отримання 

гранту приймаються до 18 березня 2013 р. за адресою:  

academy@kaspersky.com .  

Переможці будуть оголошені 15 квітня.  

8. ГРАНТИ ЛАБОРАТОРІЇ КАСПЕРСЬКОГО 

ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ З КРАЇН СНД  
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Автори п'яти кращих на думку журі ідей отрима-
ють можливість реалізувати їх за безпосередньої 
участі та підтримки з боку «Лабораторії Каспер-
ського»  

 

 

Дедлайн:  

18.03.2013    

  

 

Детальніше:  

http://

www-

.kaspersky.ru/

news?

id=207733919  

 

http://www.kaspersky.ru/news?id=207733919
http://www.kaspersky.ru/news?id=207733919
http://www.kaspersky.ru/news?id=207733919
http://www.kaspersky.ru/news?id=207733919
http://www.kaspersky.ru/news?id=207733919


 

Дедлайн:  

28.02.2013    

 

 

Детальніше: 

http://

unistudy-

.org.ua/

opportunities/

internship-

s.htm?

id=3886  

7. МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНИХ СТАЖУВАНЬ  

У СФЕРІ IT І ОСВІТИ  

AIESEC в Україні проводить набір на 

міжнародну програму професійних 

стажувань у сферах ІТ і освіти в 

Бельгії, Індії та Німеччині.  Міжна-

родна програма професійних стажу-

вань від AIESEC в Україні дає мож-

ливість студентам і молодим фахів-

цям отримати міжнародний досвід 

роботи в сфері освіти та інформаційних технологій, 

щоб успішно використовувати його в Україні.  

Набір кандидатів ІТ спеціальностей проходить за трьо-

ма напрямами: 

- Web development; 

- Software development; 

- Graphic design. 

Критерії відбору кандидатів: 

• вік 20-28 років; 

• знання англійської мови - не нижче середнього; 

• наявність закордонного паспорта; 

• теоретичні знання в сфері освіти або ІТ. 

Тривалість стажування - від 2-х місяців до 1,5 року. 

Для участі в міжнародній програмі професійних ста-

жувань необхідно заповнити анкету на сайті: 

www.ua.join-aiesec.com.   
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 

 

 

Випуск  № 190  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. 

20.02.13 

 

Київ-2012 

http://ipd.kpi.ua

