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До уваги  

деканів факультетів, директорів інститутів та 
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зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 

В ЦЬОМУ НОМЕРІ: 

1. Літня школа в рамках проекту BILAT-UKR*AINA ……………………………….………………..……………………………….……...………2 

2. Індивідуальні гранти для дослідників в рамках заходів Марії Склодовської-Кюрі  ……..……………………..………...3 

3. Третій всеукраїнський конкурс інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2014" …………………………..………....4 

4. PhD в Італії  …………………………………………………………..…………………..……………………………………………………………………….……..…...5 

5. Програма навчання у Літній школі університету Тарту для  молодих науковців, Естонія ……………...…….6 



2 

П роект ЄС BILAT-UKR*AINA про-

водить 15-18 вересня 2014 року 

літню школу для молодих вчених.  

Мета літньої школи - забезпечити ком-

плексний тренінг з розвитку проектів, 

менеджменту та використання результа-

тів досліджень в рамках програми 

«Горизонт 2020».   

Літня школа провадить інтенсивну підготовку за піврічною наставницькою про-

грамою (завдяки тренерам консорціуму) для молодих дослідників та прожект-

менеджерів. Окрім безпосереднього спрямування на розвиток інституційного про-

філю, захід забезпечить можливість для пошуку зв’язків та спільних інтересів уча-

сників. 

 

 

 

Вік учасників – до 40 років. Мова заходу – англійська. 

Розміщення та витрати на дорогу для обраних учасників з України будуть част-

ково компенсовані.  Форму заявки можна завантажити за адресою: www.bilat-

ukraina.eu/. 

Заповнені форми надсилати Анастасії Шевченко - A_Shevchenko@nas.gov.ua. 

До форми додається резюме у форматі EUROPASS та лист – рекомендація від ке-

рівника. Всі необхідні документи необхідно надавати англійською мовою. 

Відбір учасників провадиться на конкурсній основі. 

 

 

Дедлайн: 

10.07.2014 
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1.  Літня школа в рамках проекту BILAT-UKR*AINA  

Цільова аудиторія – молоді проект-менеджери та проект-експерти з України залучені до 

наступних напрямків досліджень: біотехнології, ІКТ, наноматеріали, транспорт. 

http://www.bilat-ukraina.eu/
http://www.bilat-ukraina.eu/
mailto:A_Shevchenko@nas.gov.ua
http://www.dffd.gov.ua/index.php/uk/home-uk-ua/2-uncategorised/154-do-uvagi-naukovtsiv-proekt-es-bilat-ukr-aina-provodit-15-18-veresnya-2014-roku-litnyu-shkolu-dlya-molodikh-vchenikh%20
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К онкурс: H2020-MSCA-IF-2014  

Бюджет: €240,500,000   

Блок: "Передова наука" (Excellent Scie-

Science)    

Напрям: Marie Skłodowska-Curie Indi-

Individual Fellowships (IF-EF), MSCA-

IF-2014-EF. 

     Європейські гранти надаються Європейською Комісією за напрямом одного з ключових компонен-

тів - заходів Марії Склодовської-Кюрі" (спеціальна підпрограма Рамкової програми Європейського 

союзу з наукових досліджень та інновацій Горизонт 2020 - Marie  Skłodowska-Curie  Actions  (MSCA)  -  

індивідуальні стипендії (Individual Fellowships (IF)).  

     Метою цього напрямку є посилення творчого та інноваційного потенціалу кваліфікованих дослід-

ників з будь-якої країни (згідно Додатку А інструкцій для участі у конкурсі, Україна також нале-

жить до списку країн, що можуть брати участь в даному конкурсі), які прагнуть набути нових про-

фесійних навичок та підвищити свій кар'єрний зріст за допомогою участі в тренінгах, міжнародної 

та міжгалузевої мобільності наукових кадрів. 

     IF відкривають можливості для набуття та передачі нових знань, науково-дослідної роботи в 

державах-членах Європейського союзу і Асоційованих країнах або за їх межами, а також для підви-

щення внеску фахівця в розвиток економіки і суспільства. Учасниками конкурсу IF є приймаючі орга-

нізації та кваліфіковані наукові співробітники.  

     Приймаючою організацією можуть бути установи академічного та неакадемічного сектору: 

Академічний сектор: 

−  державні або приватні навчальні заклади вищої 

професійної освіти, що мають право присуджува-

ти вчені ступені;   

−  державні або приватні некомерційні структу-

ри, основною метою яких є проведення наукових 

досліджень;  

−   міжнародні організації  (International European 

Interest Organizations (IEIO) - міжнародні організа-

 

Дедлайн: 

11.09.2014 

 

 

 

 

Джерело 

  
2. Індивідуальні гранти для дослідників в рамках заходів Марії Склодовської-Кюрі   

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4051-msca-if-2014-ef.html#tab1
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4051-msca-if-2014-ef.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
http://www.ipd.kpi.ua/documents/programs/h2020-wp1415-annex-a-countries-rules_en.pdf
http://ipd.kpi.ua/documents/programs/Mobility_Newsletter_1_2014.pdf
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15  квітня 2014 року розпочато третій Всеукраїнський конкурс інноваційних проектів «Sikorsky Chal-

lenge 2014», що проводитиметься на базі лідируючого науково-дослідницького університету України 

- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». 

Головними завданнями конкурсу є: 

- стимулювання дослідницької та ділової активності вітчизняної молоді, наукової спільноти та технологіч-

них підприємців; 

- практична реалізація результатів наукової діяльності молоді, наукової спільноти та 

технологічних підприємців, що може бути трансформована у створення окремої ком-

панії/ реалізована на існуючому виробництві/ запропонована для викупу інвесторам; 

- створення первинного інформаційного масиву за результатами комерційної науко-

вої діяльності молоді, наукової спільноти та технологічних підприємців, який в пода-

льшому може бути використаний Науковим парком у своїй проектної діяльності; 

- залучення коштів, у тому числі іноземних, до вітчизняної науки; 

- популяризація вітчизняних наукових шкіл за кордоном з метою залучення замов-

лень, які будуть реалізуватися в якості проектів Наукового парку. 

У Конкурсі можуть брати участь студенти, аспіранти, здобувачі, вчені та співробіт-

ники вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, а також інші фізичні 

особи, які володіють необхідним обсягом дієздатності. 

Додаткову інформацію 

щодо проведення кон-

курсу, його тематику, 

терміни та умови мо-

жна знайти 

у Довідці або ознайо-

митися на сай-

ті  http://

startup.kpi.ua/sikorsky/. 

 

 
 

Дедлайн: 

20.08.2014 

 

 

 

 

 

Джерело 

  
3. Третій всеукраїнський конкурс інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2014"   

http://startup.kpi.ua/sikorsky/
http://startup.kpi.ua/sikorsky/
http://www.dknii.gov.ua/?q=node/2017
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І нститут підвищення кваліфікації у місті Лукка, Італія, запрошує претендентів на 

участь у програмі PhD «Організації, ринки і технології». Тривалість програми - 3 

роки. Програма передбачає роботу над однією з тем: економіка, машинобудування, ком-

п'ютерні науки, фізика, історія і культурна спадщина. Організатор оплачує все навчан-

ня, харчування та проживання на території кам-

пуса, а також медичну страховку. 

Вимоги до кандидатів:  

- Ступінь магістра або спеціаліста, який дається 

після 4 років навчання (це повинен бути еквіва-

лент італійського ступеня Laurea Magistrale 

(Specialistica) або Laurea Vecchio Ordinament)  

- Також потрібно впевнено володіти англійською 

мовою, оскільки навчання ведеться англійською 

мовою.  

Оформлення заявки:  

- Заявка подається онлайн. Після реєстрації на 

сайт претендент отримає електронний лист з 

докладними інструкціями для оформлення заявки. 

 

Дедлайн: 

14.07.2014 

 

 

 

 

Джерело 

  
4. PhD в Італії   

http://www.imtlucca.it/phd/phd_prospective_admission.php
http://applications.imtlucca.it/call_for_applications_xxx/index.php
http://www.science-community.org/uk/content/phd-85370
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Д о участі в Літній 

Школі запрошують-

ся кандидати, які 

відповідають наступним кри-

теріям: 

- є громадянами України; 

- є студентами українського 

вишу та навчаються за напря-

мками “Міжнародні відносини”, “Політологія”, “Історія”, “Журналістика”, 

“Соціологія” або суміжними дисциплінами на рівні магістратури чи докторантури 

або є молодими фахівцями, які працюють у сфері, пов'язаній з темою Школи; 

- володіють англійською мовою на високому рівні. 

Кандидати повинні надіслати всі необхідні документи електронною поштою в Уні-

верситет Тарту до 30 червня 2014 року. 

Організатори Школи забезпечують практично всі витрати пов’язані з проживан-

ням, харчуванням та подорожжю. Міністерство закордонних справ Естонії забезпе-

чує фінансову підтримку проведення Школи через програму співпраці з розвитку. 

Свої запитання 

(українською, анг-

лійською, російсь-

кою) кандидати можуть надсилати на елек-

тронну адресу відповідальної особи –

 Мар’яни Семенишин (semeny@ut.ee). 

З детальною інформацією про Школу та 

умови подачі документів ви можете ознайо-

митися на на сайті організаторів. 

 

Дедлайн: 

30.06.2014 

 

 

 

 

Джерело 

  
5. Програма навчання у Літній школі університету Тарту для  

молодих науковців, Естонія  

http://ceurus.ut.ee/summer-school/call-fro-applications/
http://www.lp.edu.ua/node/6189


 
Національний технічний університет  України   

“Київський політехнічний інститут” 

      Випуск  № 203  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. 
17.06.14 

 

Київ-2014 

http://ipd.kpi.ua

