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Представлена інформація для: 

- студентів, 

- аспірантів, 

- молодих вчених, 

- старших науковців, 

- компаній. 



Європейський союз 

www.ec.europa.eu 

Європейська дослідницька рада 

Europäische Forschungsrat (ERC) 

www.nks-erc.de 

Європейський дослідницький простір 

Europäischer Forschungsrat (ERA) 

www.ec.europa.eu/research/era/ 

http://www.nks-erc.de/
http://www.nks-erc.de/
http://www.nks-erc.de/


Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) 

Товариство ім.Фраунгофера 

www.fraunhofer.de 

Товариство ім.Фраунгофера виконує прикладні дослідження безпосередньо 

на корить підприємств.  

Товариство ім.Фраунгофера є найбільшою організацією, що виконує 

прикладні дослідження у Європі. 

Теми досліджень: 

- транспорт та мобільність, 

- здоров'я, харчування та оточуюче середовище, 

- захист та безпека, 

- інформація та комунікація, 

- Енергія та проживання, 

- виробництво і навколишнє середовище 



Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren 

e.V. (Helmholtz Gemeinschaft) 

Співтовариство ім. Гельмгольца 

www.helmholtz.de, www.helmholtz.ru 

Співтовариство ім. Гельмгольца об'єднує 16 природничо-технічних і медико-

біологічних науково-дослідних центрів. 

Його завданням є виконання довгострокових дослідницьких цілей держави і 

суспільства. 

:Дослідницькі сфери: 

- енергія, 

- земля і навколишнє середовище, 

- здоров'я, 

- ключові технології, 

- структура матерії, 

- повітроплавання, космічні польоти і транспорт. 



Leibniz Gemeinschaft (WGL) 

Співтовариство ім. Лейбница 

www.leibniz-gemeinschaft.de 

Позауніверситетські науково-дослідні інститути та сервісні заклади 

працюють в міждисциплінарному режимі.  Вони надають наукові послуги та 

відповідну інфраструктуру і співпрацюють з інститутами, установами інших 

наукових організацій та підприємствами. 

Співтовариство ім. Лейбніца працює у сфері: 

- гуманітарних і соціальних наук, 

- економічних наук, 

- наук про простір і життя, 

- математики, природничих та інженерних наук, 

- досліджень навколишнього середовища. 



Max-Planck-Gesellschaft (MPG) 

Товариство ім. Макса Планка 

www.mpg.de 

Інститути Товариства ім. Макса Планка займаються фундаментальними 

дослідженнями у сфері природничих, біологічних, гуманітарних та 

соціальних наук. 

Вони займаються новими, особливо інноваційними напрямками досліджень, 

які ще не займають в університетах жодного місця, які через свій 

міждисциплінарний характер не вписуються в організаційну структуру 

університетів або вимагають таких кадрових чи апаратних затрат, які 

університетам не під силу.   



Internationales Büro des BMBF (IB/BMBF) 

Міжнародне бюро Федерального міністерства освіти та 

досліджень 

www.internationales-buero.de/ 

Міжнародне бюро пропонує німецьким вузам, позауніверситетським 

закладам та малим і середнім підприємствам у відповідності з вибраними 

країнами-партнерами для пріоритетних з точки зору дослідницької політики 

тем із сфери науки і досліджень гранти для підготовчих заходів та для 

підготовки проектів, включаючи дослідження щодо можливостей реалізації 

проектів. 



www.dknii.gov.ua/ 
ПЕРЕЛІК СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ 

ПРОЕКТІВ, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ У 2011 РОЦІ 

Підготовка до розробки ватметра для 

вимірювання потужності витрат в індуктивних 

елементах при синусоїдальному струмі 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут» 

  

Туз Ю. М. 

Інноваційна співпраця України та Німеччини у 

технологій сталого розвитку у сфері захисту 

довкілля (енергоефективність, відновлювальна 

енергія, нові матеріали) 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут»  

  

Камаєв В. 

  



Alexander von Humboldt Stiftung 

Фонд ім. Александра фон Гумбольта 

www.humboldt-foundation.de 

Фонд Александра фон Гумбольта надає сприяння науковому співробітництву 

між обдарованими іноземними та німецькими дослідниками 

www.humboldt.org.ua 

Гумбольдт-клуб Україна 



Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) 

Німецька служба академічних обмінів 

www.daad.org.ua 

ДААД сприяє фаховому та особистому підвищенню кваліфікації іноземних 

молодих еліт в німецьких вищих школах і дослідних закладах шляхом 

надання стипендій. 

Цільовими групами є студенти, аспіранти/докторанти і вчені, які 

вибираються незалежними науковими комісіями з великої кількості 

претендентів. 



Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 

Німецьке наукове співтовариство 

www.dfg.de 

Німецьке наукове співтовариство є центральною самоврядною науковою 

установою сприяння дослідженням у вищих школах та фінансованих за 

рахунок суспільних коштів дослідницьких закладах Німеччини. 

Співтовариство служить науці у всіх її галузях шляхом надання фінансової 

підтримки для виконання дослідницьких завдань та шляхом надання 

сприяння співробітництву між дослідниками. 



Міжнародне науково-технічне співробітництво НТУУ «КПІ» з Німеччиною: 

1. НДР № М/234-2009 «Прогнозування пошкоджуваності лабораторних центрифуг», 

сумісно з університетом Отто-фон-Геріке м.Магдебург (ММІ). 

2. НДР № М/232-2009 «Наноматеріали для електронних схем високої інтеграції», 

сумісно з Технічним університетом м.Дрезден (ФЕЛ). 

3. Грант № 08/01145 ДААД ім. Леонарда Ейлера на продовження виконання у 2009 р. 

сумісного науково-дослідницького студентського українсько-німецького проекту між 

кафедрами фізики металів НТУУ"КПІ" та фізики поверхні технічного університету м. 

Хемніц (ІФФ). 

4. Спільний проект DFG № STR 1172/1-1 «Прогнозування пошкоджуваності 

лабораторних центрифуг». (ММІ). 

5. Спільний проект DFG RE 2755/33-3 “Entwicklung eines selbstkonsistenten 

physikalisch-mathematischen Modells des Energie-, Massen und Ladungstransfers im 

System Tropfen-Anodenschicht-Lichtbogensaule beim Metall-Schutzgasschweisen” (ММІ). 

6. Проект «Інтернет-метрологія з точки зору калібрування вимірювальних та 

сенсорних систем, розроблених інститутом ВТС технічного ун-ту «Ільменау», номер 

TU- Reg- Nr A235535/09; проекти по гранту Motorola Foundatіоn та Smart Engineering 

Education (ФАКС). 

7. Міжнародний проект "Energy Efficiency in Buildings": «Енергетичний менеджмент в 

муніципалітетах» (ІЕЕ). 



Список вузів Німеччині, які зацікавлені в НТУУ «КПІ»: 

1. Магдебурзький університет ім.Отто-фон-Геріке, 

2. Дрезденський технічний університет, 

3. Мюнхенський технічний університет, 

4. Технічний Університет, м. Ціттау, 

5. Бранденбурзький технічний університет, м. Котбус, 

6. Технічний університет м. Ілменау, 

7. Берлінський технічний університет, 

8. Гірничо-металургійна академія, м. Фрайбург, 

9. Штутгартський університет, 

10. Спеціалізована вища школа м. Констанц , 

11. Університет м. Бонн, 

12. Університет м. Кельн, 

13. Технічний університет Гамбурга, 

14. Лейпцизький технічний університет, 

15. Бергський університет м. Вупперталь, 

16. Технічним університетом м. Хемнітц. 

 



Українсько-німецький центр НТУУ «КПІ» 

 

тел./факс: +38 044 460 83 01 

моб.: +38 067 536 54 14 

е-mail: khalimon@gmail.com 

 

Халімон Олександр Павлович 

mailto:khalimon@gmail.com


Дякую за увагу! 


