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Міністерство освіти і науки України та 
Державний комітет з науки і технологій 
Республіки Білорусь проводять конкурс 
спільних українсько-білоруських науково-
дослідних проєктів на 2021-2022 роки. 
Пріоритетні напрями: 

 цифрові інформаційно-комунікаційні та 
міждисциплінарні технології; 

 біотехнології (геномні та постгеномні, 
клітинні, мікробні, медичні, промислові); 

 діагностика, медична профілактика та 
лікування інфекційних хвороб, 
включаючи вірусні етіології та 
неінфекційні захворювання; 

 штучні тканини та органи; 

 персоніфікована медицина; 

 фармацевтичні субстанції та лікарські 
засоби; 

 проведення досліджень в Антарктиці за 
пріоритетними напрямами наук про 
Землю та наук про життя. 

Вимоги до учасників: 

Конкурс відкритий для будь-яких науково-
дослідних груп закладів вищої освіти та 
наукових установ. 

Подання заявки: 

Для участі в конкурсі потрібно подати: 

 супровідний лист, адресований 
Міністерству освіти і науки України, на 
бланку установи-заявника, в довільній 
формі, із зазначенням назви спільного 
проєкту, пріоритетного напряму, ПІБ 
наукового керівника та з переліком 
додатків (1 примірник); 

 заповнену форму заявки (посилання) на 
участь у конкурсі українською та 
англійською мовами в одному файлі (2 
паперових примірники з підписами та 
печатками обох сторін; скан-копія від 
білоруського партнера допускається);  

 лист-підтвердження від білоруського 
партнера (керівника проєкту) на бланку 

установи-партнера, в довільній формі, на 
ім’я керівника установи-заявника, із 
зазначенням назви спільного проєкту та  

 зобов’язанням білоруської сторони щодо 
фінансового забезпечення впровадження 
проєкту своїми науковцями (1 примірник; 
скан-копія допускається); 

  акт експертизи на відкриту публікацію 
матеріалів за темою проєкту в довільній 
формі (1 примірник); 

  CV українською та англійською мовами в 
довільній формі українського та 
білоруського наукових керівників проєкту 
(по 1 примірнику); 

 Google-анкету (посилання), до якої 
обов’язково додається заповнена заявка у 
форматі .doc. Анкету краще заповнювати 
після підготовки всіх зазначених 
документів.   

Фінансування: 

Фінансування виділяється два роки поспіль, 
на кожний рік окремо. Рішення щодо 
продовження фінансування у наступному 
році приймається після розгляду наукового 
та фінансового звітів за попередній рік 
виконання проєкту. 

Українська сторона фінансує витрати 
українських науковців під час візиту до 
Республіки Білорусь, а саме: витрати на 
проїзд, проживання, добові, візу за 
необхідності та медичне страхування. 

Фінансова підтримка включає також 
заробітну плату українських учасників 
науково-дослідного проєкту. Крім того, 
договором на виконання (передачу) науково-
дослідних робіт між МОН та установою-
виконавцем проєкту передбачаються статті 
витрат на закупку матеріалів та накладні 
витрати для підтримки організації, де 
виконується проєкт. 

Візити білоруських колег забезпечуються за 
рахунок білоруської сторони. 

Детальніше за посиланням. 

 

Конкурс українсько-білоруських науково-дослідних проєктів на 2021-2022 рр 

Реченець прийому заявок: 
30 червня 2020 р. 
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Міністерство освіти і науки України разом з 

Міністерством Європи та закордонних справ 
Франції, а також Міністерством вищої освіти, 
досліджень та інновацій Франції.проводять 
конкурс спільних українсько-французьких 
науково-дослідних проєктів на 2021-2022 
роки. 
Пріоритетні напрями: 
 дослідження з найбільш важливих 

проблем розвитку науково-технічного, 
соціально-економічного, суспільно-
політичного, людського потенціалу для 
забезпечення конкурентоспроможності 
України у світі та сталого розвитку 
суспільства і держави; 

 інформаційні та комунікаційні технології; 

 енергетика та енергоефективність; 

 раціональне природокористування; 

 науки про життя, нові технології 
профілактики та лікування поширених 
захворювань; 

 нові речовини та матеріали; 

 фізика високих енергій; 

 аграрний сектор; 

 гуманітарні науки. 

Вимоги до учасників: 
Конкурс відкритий для будь-яких науково-
дослідних груп закладів вищої освіти та 
наукових установ. 
Подання заявки: 
 Для участі в конкурсі потрібно подати: 
 супровідний лист, адресований 

Міністерству освіти і науки України, на 
бланку установи-заявника, в довільній 
формі, із зазначенням назви спільного 
проєкту, пріоритетного напряму, ПІБ 
наукового керівника та з переліком 
додатків (1 примірник); 

 заповнену форму заявки (посилання) на 
участь у конкурсі українською та 
англійською мовами в одному файлі (2 
паперових примірники з підписами та 

печатками обох сторін; скан-копія від 
французького партнера допускається); 

 лист-підтвердження від французького 
партнера (керівника проєкту) на бланку 
установи-партнера, в довільній формі, на 
ім’я керівника установи-заявника, із 
зазначенням назви спільного проєкту та 
зобов’язанням французької сторони щодо 
фінансового забезпечення впровадження 
проєкту своїми науковцями (1 примірник; 
скан-копія допускається); 

 акт експертизи на відкриту публікацію 
матеріалів за темою проєкту в довільній 
формі (1 примірник); 

 CV українською та англійською мовами в 
довільній формі українського та 
французького наукових керівників проєкту 
(по 1 примірнику); 

 Google-анкету (посилання), до якої 
обов’язково додається заповнена заявка у 
форматі *.doc. Google-анкету краще 
заповнювати після підготовки усіх 
зазначених документів. 

Фінансування: 
Фінансування виділяється два роки поспіль, 
на кожний рік окремо. Рішення щодо 
продовження фінансування у наступному році 
приймається після розгляду звіту за 
попередній рік виконання проєкту. 
Кошти, що виділяються двома країнами, 
призначаються для надання додаткової 
допомоги групам дослідників. Ця допомога 
виражається в забезпеченні мобільності 
вчених і стосується короткотермінових 
поїздок (до одного місяця). 
Країна, що направляє, сплачує транспортні 
витрати своїх учених і медичне страхування 
на період їхнього перебування в країні 
партнера. Країна, що приймає, здійснює 
оплату витрат, пов’язаних із перебуванням 
(проживання та добові), відповідно до 
програми «Дніпро». 
Фінансова підтримка включає також 
заробітну плату українських учасників 
науково-дослідного проєкту. 

Детальніше за посиланням. 
  

Конкурс українсько-французьких науково-дослідних проєктів на 2021-2022 рр 

Реченець прийому заявок: 
15 липня 2020 р. 
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Хто є організатором конкурсу? – 
співорганізаторами конкурсу є Словацьке 
агентство з міжнародного співробітництва 
та розвитку та Посольство Словацької 
Республіки в Україні.  

Яку мету ставлять перед собою 
організатори конкурсу? – Метою цього 
та інших конкурсів, які проводяться в 
рамках урядової програми SlovakAid, є 
надання підтримки країнам, що 
розвиваються, шляхом безпосереднього 
фінансування маломасштабних проєктів 
на засадах гнучкості, оперативності та 
ефективності.  

Хто може взяти участь у конкурсі? – 
Учасниками конкурсу можуть бути 
зареєстровані в Україні юридичні особи: 
неурядові організації, неприбуткові 
організації та місцеві органи влади. 

Які проєкти можуть отримати гранти? 
– В рамках цього конкурсу фінансування 
можуть отримати проєкти, що 
відповідають пріоритетам Стратегії 
розвитку співробітництва Словацької 
Республіки на 2019-2023 рр. (посилання) 
та є спрямованими на досягнення таких 
цілей: 

 забезпечення якісної освіти; 

 охорона здоров’я; 

 вдосконалення державного управління 
та побудова громадянського 
суспільства;  

 підвищення безпеки харчових 
продуктів та розвиток сільського 
господарства; 

 розвиток інфраструктури та 
раціональне використання природних 
ресурсів; 

 сприяння створенню ринкового 
середовища. 

Проєкти мають бути реалізовані протягом 
6-12 місяців від моменту підписання 
грантової угоди. 

Яку підтримку буде надано переможцям 
конкурсу? – Максимальний розмір 
гранту, на який може претендувати 
заявник, складає 10 тис. Євро. Загальний 
бюджет на фінансування українських 
проєктів в рамках цього конкурсу складає 
40 тис. Євро. 

Як взяти участь у конкурсі? – Заявки 
мають бути надіслані двома шляхами: 
електронною поштою на адресу 
emb.kiev@mzv.sk та поштовим 
відправленням на адресу Посольства 
Словацької Республіки в Україні. Пакет 
документів має містити: 

1. заповнену форму заявки на отримання 
фінансової допомоги із підписами та 
печатками представників юридичної 
особи-заявника (форму можна 
завантажити за посиланням); 

2. копії реєстраційних документів 
юридичної особи-заявника 
(англійською); 

3. резюме представників юридичної 
особи-заявника, що відповідатимуть за 
реалізацію проєкту (англійською). 

Де можна ознайомитись з детальними 
умовами участі у конкурсі? – З 
детальними умовами участі у конкурсі 
можна ознайомитись на сторінці 
Посольства Словацької Республіки в 
Україні в Інтернеті (посилання) та у 
офіційному буклеті конкурсу (посилання). 

Реченець прийому заявок: 
15 жовтня 2020 р. 

Конкурс грантової підтримки уряду Словаччини для фінансування 
маломасштабних проєктів 
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https://www.mzv.sk/documents/746990/4071210/002+APPLICATION+FOR+FINANCIAL+CONTRIBUTION.doc
https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid
https://www.mzv.sk/documents/746990/4071210/001+V%C3%BDzva+na+predkladanie+n%C3%A1vrhov+mikrograntov+na+rok+2020.docx
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Хто є організатором конкурсу? – 
Організатором конкурсу є консорціум eSSIF-
Lab (European Self-Sovereign Identity 
Framework Laboratory), що діє в рамках 
ініціативи Європейської Комісії «Інтернет 
нового покоління» (NGI Initiative - посилання) 
та фінансується з коштів рамкової програми 
ЄС «Горизонт 2020». Координатором 
консорціуму є НДІ «Нідерландська 
організація прикладних наукових 
досліджень» (TNO). До складу eSSIF-Lab 
також входять компанії FundingBox 
Accelerator (Польща), GRNET (Греція) та 
BLUMORPHO (Франція). 
Яке завдання ставить перед собою 
організатор конкурсу? – Метою діяльності 
eSSIF-Lab є сприяння широкому 
застосуванню в країнах Європи моделі т.зв. 
«самоврядної ідентичності» (Self-Sovereign 
Identity, SSI - посилання) – технологій, що 
спрямовані забезпечити Інтернет-
користувачам можливість повністю та 
одноосібно контролювати дані про свою 
особистість для здійснення швидких та 
безпечних електронних транзакцій (зокрема, 
із використанням криптовалют). Оскільки 
технології SSI відкривають нові можливості 
для цифровізації багатьох сфер людського 
життя, розвиток цих технологій є важливим 
елементом європейської стратегії створення 
Інтернету нового покоління. 
Які проєкти можуть отримати 
фінансування в рамках конкурсу? –В 
рамках даного конкурсу eSSIF-Lab 
фінансуватиме проєкти, що мають на меті 
технічне удосконалення та розширення 
європейської SSI-інфраструктури шляхом 
розробки та тестування нових SSI-
компонентів (масштабованих, функціонально 
сумісних програмних засобів із відкритим 
кодом, що побудовані на принципі 
«самоврядної ідентичності»), які пізніше 
можуть бути застосовані в сферах цифрової 
охорони здоров’я, електронного державного 
управління, освіти та ін. Приклади таких 
компонентів включають (але не обмежуються 
ними ними) програмні засоби для : 
 електронних гаманців; 
 мобільних застосунків; 
 розширень браузера; 

 проксі-серверів. 
Проєктні заявки мають передбачати розробку 
SSI-компонентів до рівня готовності 
технологій TRL 3 (“Перша оцінка 
ефективності застосування ідеї і технології”), 
TRL 4 (“Підтвердження працездатності 
готового прототипу в лабораторії”) або TRL 5 
(“Перевірка прототипу в робочому 
середовищі користувача”). З огляду на те, що 
завданням конкурсу є побудова єдиної 
функціональної SSI-інфраструктури, протягом 
роботи над своїми проєктами автори 
проєктних заявок повинні бути готові до 
постійної та інтенсивної співпраці з іншими 
учасниками екосистеми eSSIF-Lab для обміну 
інформацією та спільного тестування 
функціональної сумісності розроблених 
компонентів. 
Хто може взяти участь у конкурсі? – До 
участі в конкурсі запрошуються організації 
(науково-дослідницькі-установи, технічні 
стартапи, підприємства малого та середнього 
бізнесу тощо) та групи дослідників та/або 
розробників програмного забезпечення з країн 
ЄС та асоційованих країн Програми 
«Горизонт 2020» (до таких країн відноситься і 
Україна). Заявку можна подати як від імені 
юридичної, так і від імені фізичної особи. 
Яка підтримка буде надана переможцям? – 
Кожен проєкт-переможець зможе отримати 
фінансування обсягом до 155 тис. Євро. 
Загалом в рамках конкурсу гранти отримає 50 
проєктів. Максимальна тривалість реалізації 
проєкту становить 9 місяців. 
Як взяти участь у конкурсі? – Щоб взяти 
участь у конкурсі, необхідно створити 
обліковий запис на платформі FundingBox та 
заповнити електронну форму заявки 
(посилання). 
Де можна ознайомитись з повними 
умовами участі в конкурсі? – Про повні 
умови участі можна дізнатися з офіційного 
буклету конкурсу (посилання). Також радимо 
ознайомитись зі списком частих запитань 
щодо конкурсу (посилання), сторінкою eSSIF-
Lab в Інтернеті (посилання) та описом 
концепції SSI на сторінці Нідерландської 
організації прикладних наукових досліджень 
(посилання). 

Конкурс на залучення третіх сторін до участі у проєкті програми "Горизонт 
2020" eSSIF-Lab 

Заявки приймаються у три цикли: 
до 29 червня 2020 р., до 4 січня 
2021 р. та до 30 червня 2021 р.  

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.ngi.eu/about/
https://blockchain.tno.nl/blog/self-sovereign-identity-the-good-the-bad-and-the-ugly/
https://essif-lab-infrastructure-oriented.fundingbox.com/
https://s3.amazonaws.com/fundingbox-sites/gear%2F1587280828747-eSSIF-Lab_GuideforApplicants_IOC_Updatedv.3.pdf
https://s3.amazonaws.com/fundingbox-sites/gear%2F1587280847611-eSSIF-Lab_FAQ_IOC_Updatedv.3.pdf
https://essif-lab.eu/
https://blockchain.tno.nl/blog/self-sovereign-identity-the-good-the-bad-and-the-ugly/
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Хто є організатором конкурсу? – 
Організатором конкурсу є XR4ALL – 
міжнародний консорціум, до складу якого 
входять представники таких організацій та 
підприємств, як Інститут Технологічних 
Досліджень b<>com (Франція), інноваційно-
інвестиційна компанія Europe Unlimited 
(Бельгія), Інститут телекомунікаційних 
технологій Fraunhofer HHI (Німеччина) та 
інші партнери. Діяльність консорціуму 
фінансується в рамках програми ЄС 
«Горизонт 2020», а його назва, XR4ALL, 
розшифровується як «eXtended Reality for 
All», тобто «Розширена реальність для 
всіх». 
Яке завдання ставить перед собою 
організатор конкурсу? – XR4ALL ставить 
перед собою задачу посприяти 
впровадженню інновацій у сфері технологій 
розширеної реальності (XR) та зробити 
внесок у розвиток європейської ХR-
спільноти шляхом надання фінансової, 
технічної та організаційної підтримки 
командам європейських дослідників та 
розробників.  
Які проєкти можуть отримати 
фінансування в рамках конкурсу? – 
Конкурс передбачає фінансування проєктів, 
що спрямовані на створення нових 
технологічних рішень у сфері розширеної 
реальності (XR) – галузі інтерактивних 
інформаційно-комунікаційних технологій, 
що поєднує в собі засоби віртуальної 
реальності (VR), доповненої реальності 
(AR) та змішаної реальності (MR). 
Прикладами таких технологічних рішень 
можуть бути, зокрема, плаґіни для ігрових 
рушіїв типу Unity; програмні компоненти 
нижчого рівня, що побудовані на підставі 
відкритих програмних інтерфейсів та 
платформ типу SolAR, та будь-які інші 
апаратні та програмні засоби формування 
розширеної реальності. 
Хто може взяти участь у конкурсі? – 
Заявка на участь у конкурсі повинна бути 
подана від імені юридичної особи, що 
зареєстрована в одній з країн ЄС або одній з 
асоційованих країн Програми «Горизонт 
2020» (до таких країн відноситься і 
Україна). Перелік категорій  юридичних 
осіб, які можуть взяти участь у конкурсі, 
включає в себе (але не обмежується ними) 
такі категорії: вищі навчальні заклади, 
науково-дослідницькі установи, 
підприємства малого та середнього бізнесу, 

приватні та державні виробничі 
підприємства тощо. 
Яка підтримка буде надана переможцям? 
– Підтримка проєктів, що успішно пройдуть 
конкурсний відбір, здійснюватиметься у два 
етапи: 
 Оцінка концепції (2 місяці): до цього 

етапу буде допущено до 48 проєктів, 
автори кожного з яких зможуть 
отримати до 10 тис. Євро на розвиток 
технологічної та бізнес-складової своїх 
інноваційних рішень.  

 Розробка та інтеграція (4 місяці): до 
участі в цьому етапі буде відібрано до 24 
найперспективніших проєктів, автори 
кожного з яких зможуть отримати до 40 
тис. Євро на реалізацію своїх 
інноваційних рішень. Результатом цього 
етапу повинно стати створення 
мінімально життєздатного продукту.  

Окрім фінансової підтримки (загалом до 50 
тис. Євро), авторам проєктів-переможців 
конкурсу буде надано доступ до спільної 
платформи розробників XR-технологій (XR 
Developers Platform), яка відкриває 
можливості отримання технічної підтримки 
та обміну знаннями між фахівцями галузі. 
Організатори конкурсу також сприятимуть 
інформаційному просуванню готових 
технологічних рішень, які будуть 
розроблені в рамках реалізації проєктів-
переможців. 
Як взяти участь у конкурсі? – Щоб взяти 
участь у конкурсі, необхідно завантажити та 
заповнити такі форми: 
 Шаблон проєктної заявки (посилання); 
 Шаблон декларації доброчесності 

(посилання); 
 Формуляр інформаційної довідки про 

юридичну особу (посилання для 
державних закладів; посилання для 
приватних підприємств) 

Прийом заявок здійснюється електронним 
шляхом через портал Leadspicker 
(посилання). 
Де можна ознайомитись з повними 
умовами участі в конкурсі? – З повними 
умовами участі в конкурсі можна 
ознайомитись на сторінці XR4ALL в 
Інтернеті (посилання), а також в офіційному 
буклеті конкурсу (посилання). 

Конкурс на залучення третіх сторін до участі у проєкті програми "Горизонт 

2020" XR4ALL  

Заявки приймаються у два 
цикли: до 26 червня 2020 р. та до 

15 грудня 2020 р.  

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://unity.com/
https://solarframework.github.io/
http://xr4all.eu/wp-content/uploads/4-template-for-proposal-1.docx
http://xr4all.eu/wp-content/uploads/6-template-declaration-on-honour-1.docx
http://xr4all.eu/wp-content/uploads/7-legal-entity-form_public-entity_en-1.pdf
http://xr4all.eu/wp-content/uploads/7-legal-entity-form-_private-company_en-1.pdf
https://leadspicker.com/dataportal/apply/xr4all-open-call-cut-off-2
http://xr4all.eu/opencall/
http://xr4all.eu/wp-content/uploads/2-guide-for-applicants-update.pdf
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Грантова програма Японського фонду для проведення міжнародних 
конференцій та інших заходів з обміну досвідом  

 Хто є організатором програми? – 
організатором програми є Японський фонд 
(Japan Foundation / JF) – незалежна 
адміністративна установа японського уряду, 
що була заснована у 1972 році як особливий 
підрозділ Міністерства закордонних справ 
Японії з метою просування японської 
культури у світі, включаючи підтримку 
мистецького та культурного обміну, 
сприяння вивченню японської мови за 
кордоном, а також забезпечення розвитку 
взаєморозуміння між Японією та іншими 
країнами світу через проведення 
колаборативних заходів та проєктів. 

Хто може подати заявку на отримання 
гранту в рамках програми? – Заявниками 
можуть бути неприбуткові організації 
(зокрема вищі навчальні заклади, науково-
дослідні інститути, заклади культури, музеї 
та НДО) з будь-яких країн світу, що 
підтримують дипломатичні відносини з 
Японією, за винятком США та Тайваню. 

Проведення яких заходів може 
фінансуватися в рамках програми? – 
Програма спрямована на підтримку 
проведення заходів, що відповідають таким 
критеріям: 

 мають на меті обмін досвідом та 
поглиблення міжнародного 
інтелектуального діалогу (прикладами 
таких заходів є міжнародні конференції, 
семінари, симпозіуми та воркшопи); 

 передбачають активну участь в них 
представників Японії (наприклад, грант 
можуть отримати організатори як 
двосторонньої українсько-японської 
конференції, так і конференції з 
учасниками з Японії, України та інших 
країн світу); 

 є присвяченими обговоренню 
проблематики, що має важливе значення 
і для японського суспільства, і для інших 
країн та суспільств, наприклад:  

 проблемі старіння населення та 
низької народжуваності; 

 захисту навколишнього середовища 

та чистій енергетиці; 

 впливу науково-технічного прогресу 
на суспільство; 

 культурному розмаїттю та 
мультикультуралізму; 

 демократії та управлінню; 

 ролі культури в дипломатії та 
міжнародних стосунках тощо; 

 з фінансової точки зору є складними для 
реалізації без залучення підтримки 
Японського фонду; 

 НЕ відносяться до наступних категорій: 
комерційні заходи; політичні та релігійні 
заходи; заходи, що спрямовані на 
підтримку окремих доктрин або 
тверджень; заходи, що мають 
відношення до медицини, природничих 
наук або трудового навчання; спортивні 
заходи; мистецькі заходи; благодійні 
заходи; туристичні заходи; заходи, що 
проводяться в рамках програм мовної 
освіти. 

Які витрати покриває грант? – За 
статистикою попередніх років, середній 
розмір одного гранту становив приблизно 
1,8 млн. єн, але в залежності від масштабу 
заходу та країни його проведення, заявники 
можуть претендувати на отримання гранту 
меншого або дещо більшого розміру. 
Умови програми передбачають 
використання коштів гранту на часткове 
покриття таких витрат: 
 дорожні витрати (включаючи витрати 

на міжнародні та внутрішні 
перельоти та інший транспорт, 
витрати на проживання, добові 
витрати тощо); 

 гонорари (для доповідачів, 
перекладачів, помічників тощо); 

 витрати на організацію зустрічей 
(включаючи підготовку роздаткових 
матеріалів, короткострокову оренду 
приміщень та обладнання, 
інформаційний супровід тощо); 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
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Грантова програма Японського фонду для проведення міжнародних 
конференцій та інших заходів з обміну досвідом  

 деякі інші витрати (купівля необхідних 
матеріалів тощо). 

Грантові кошти НЕ можуть бути 
використані на покриття непрямих витрат, 
виплату зарплатні адміністративним 
співробітникам, купівлю обладнання та 
інших товарів довгострокового вжитку, 
придбання нерухомості, оплату 
ремонтних робіт, довгострокову оренду 
приміщень тощо. 

Як взяти участь у програмі? – Щоб 
подати заявку на участь у програмі, 
необхідно надіслати поштовим 
відправленням або особисто занести до 
Посольства Японії в Україні оригінали та 
копії таких документів: 

1. Заповнений формуляр анкети заявника 
(Application Summary Form); 

2. Заповнений формуляр кошторису 
(Project Budget Form); 

3. Докладний опис проєкту (Narrative 
Description of the Project); 

4. Додаткові матеріали (Supplementary 
Information).  

УВАГА! Вимоги щодо змісту пакету 
документів, оформлення кожного з них, а 
також процедури та порядку їх подання 
може змінюватися в залежності від року 
проведення конкурсу. Ознайомитись з 
актуальними вимогами та завантажити 
формуляри документів можна на сторінці  
Японського фонду (посилання – див. 
пункт 3, «Grant Program for Intellectual 
Exchange Conferences») після офіційного 
відкриття конкурсу. 

Яким є термін подання заявок? – 
конкурсний відбір учасників програми 
здійснюється щороку. Зазвичай прийом 
заявок на отримання грантів для 
проведення заходів у наступному 
фінансовому році (в Японії фінансовий 

рік триває від 1 квітня до 31 березня) 
починається у вересні та закінчується на 
початку грудня поточного року, але цей 
графік може змінюватися залежно від 
обставин. 

Де можна ознайомитись з детальними 
умовами участі у програмі? – Для 
отримання актуальної інформації щодо 
умов проведення даної грантової 
програми в поточному році потрібно 
слідкувати за оголошеннями у розділі 
«Japanese Studies Overseas and Intellectual 
Exchange» на сторінці Японського фонду 
(посилання). Після офіційного відкриття 
конкурсу на цій сторінці будуть розміщені 
посилання на детальні інструкції для 
заявників та формуляри необхідних 
документів.   

Із переліком заходів, проведення яких 
було профінансоване в рамках цієї 
грантової програми у 2007-2020 роках, 
можна ознайомитись за посиланням. 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.jpf.go.jp/e/program/intel.html#intel_1
https://www.jpf.go.jp/e/program/intel.html#intel_1
https://www.jpf.go.jp/e/project/intel/exchange/support/index.html
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Конкурс технологічних рішень для виявлення та захисту від COVID-19 від 
Hackster.io 

Хто є організатором конкурсу? – 
Співорганізаторами конкурсу є Світовий 
центр технологій, інновацій та сталого 
розвитку Програми розвитку ООН (UNDP) 
та Hackster.io – найширша в світі мережа 
для розробників апаратного та програмного 
забезпечення. Конкурс проводиться за 
підтримки низки всесвітньо відомих 
технологічних компаній: Google, Intel, 
Microsoft, Nordic Semiconductor та ін. 

Яке завдання ставлять перед собою 
організатори конкурсу? – Метою 
конкурсу є розробка технологічних рішень 
для виявлення захворювань на 
коронавірусну хворобу COVID-19 або 
захисту людей від COVID-19 у країнах, що 
розвиваються.  

Які проєкти можуть бути висунуті на 
участь у конкурсі? – Організатори 
закликають подавати на участь у конкурсі 
проєкти, що відповідають таким критеріям: 

 наявність відкритого програмного коду; 

 легка відтворюваність; 

 простота використання; 

 невелика собівартість. 

Прикладами таких технологічних рішень 
можуть бути: 

 в категорії «Виявлення»: термометри на 
базі комп’ютерного зору; смарт-
оксиметри; хмарні рішення для 
створення теплових карт; інші програмні 
додатки, апаратні засоби та комп’ютерні 
моделі, що призначені забезпечувати 
медпрацівників та пересічних громадян 
інструментами для діагностування 
COVID-19 та відстеження майбутніх 
спалахів захворювання; 

 в категорії «Захист»: засоби особистого 
захисту, що виготовлені за допомогою 
технологій 3d-друку; прості в зборі 
дозатори для дезінфікуючих засобів; 
системи масового інформування та 
моніторингу захворюваності; технології 

швидкого виробництва захисних масок з 
побутових або новітніх матеріалів; інші 
види апаратури та програмного 
забезпечення, що призначені сприяти 
сповільненню темпів поширення COVID
-19. 

Хто може взяти участь у конкурсі? – 
Обмежень щодо віку, громадянства, 
академічних чи професійних кваліфікацій 
учасників конкурсу немає. Заявку на участь 
можна подавати як самостійно, так і у 
складі групи у 2-5 осіб.  

Які нагороди отримають переможці? – 10 
переможців конкурсу отримають набори 
призів вартістю $1500 (номінація 
«Інноватор» від UNDP), а ще 20 переможців 
- набори призів вартістю $500 (номінації 
«Вклад у виявлення вірусу» та «Вклад у 
захист від вірусу» від Hackster.io).  

Як взяти участь у конкурсі? – Щоб взяти 
участь у конкурсі, необхідно виконати такі 
кроки: 

1. створити обліковий запис на платформі 
Hackster.io (посилання); 

2. зареєструватися як учасник на сторінці 
конкурсу (посилання); 

3. користуючись з наданого шаблону, 
створити проєктну документацію 
(документація повинна містити назву 
проєкту, короткий опис, головне 
зображення, відомість матеріалів, 
детальні інструкції, ілюстрації та 
необхідні файли ресурсів: схеми, 
програмний код тощо);  

4. завантажити проєктну документацію на 
сторінку конкурсу та зареєструвати 
заявку на участь.  

Де можна ознайомитись з детальними 
умовами участі в конкурсі? – З 
детальними умовами участі в конкурсі 
можна ознайомитись за посиланням. 

Реченець прийому заявок: 
30 червня 2020 р. 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.hackster.io/contests/UNDPCOVID19/faq
https://www.hackster.io/contests/UNDPCOVID19/faq#challengeNav
https://www.hackster.io/contests/UNDPCOVID19/rules#challengeNav
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Конкурс програмних проєктів для боротьби з пандемією COVID-19 та 
подолання наслідків зміни клімату від ІВМ 

Хто є організатором конкурсу? – 
Організатором конкурсу є корпорація IBM – 
один з найпотужніших в світі виробників 
усіх видів комп'ютерного та програмного 
забезпечення. Конкурс проводиться за 
підтримки Ради ООН з прав людини та 
Linux Foundation. 
Яке завдання ставить перед собою 
організатор конкурсу? – Конкурс Call for 
Code, що відбувається вже третій рік 
поспіль, має на меті залучення розробників 
програмного забезпечення з усього світу до 
створення практичних, ефективних та 
високоякісних програмних додатків на 
основі хмарних сервісів IBM для сприяння 
вирішенню проблем глобального значення. 
У 2020 році організатори визначили два 
пріоритетні напрями проєктів: боротьба з 
пандемією COVID-19 та подолання 
негативних наслідків зміни клімату. 
Які проєкти можуть бути висунуті на 
участь у конкурсі? – Організатори 
закликають подавати на участь у конкурсі 
проєкти програмних додатків, що 
розроблені на основі одного або більше 
хмарних сервісів ІВМ та відповідають таким 
критеріям: 
 повнота та завершеність ідеї;  
 гнучкість та адаптивність; 
 простота використання; 
 креативність та інноваційність. 
У категорії «Боротьба з пандемією COVID-
19» можна подавати проєкти програмних 
додатків, що призначені для використання у 
таких сферах: 
 комунікація у кризових ситуаціях; 
 дистанційна освіта; 
 співпраця на рівні місцевих спільнот. 
У категорії «Подолання негативних 
наслідків зміни клімату» можна подавати 
проєкти програмних додатків, що 
призначені для використання у таких 
сферах: 
 екологічно стійке водопостачання; 
 екологічно стійке енергопостачання; 
 стійкість до стихійних лих. 
Хто може взяти участь у конкурсі? – 
Обмежень щодо громадянства, академічних 
чи професійних кваліфікацій учасників 
конкурсу немає. Заявку можна подавати як 
самостійно, так і у складі групи у 2-5 осіб. 
Усі учасники повинні бути не молодше 18 

років. Зокрема, вітається участь 
студентських команд. 
Яку підтримку буде надано переможцям? 
– головний переможець конкурсу отримає 
грошову нагороду у розмірі $200 тис. та 
організаційну підтримку для реалізації свого 
проєкту. Також буде присуджено два призи 
по $25 тис. та два – по $10 тис. У випадку 
студентських команд, переможці отримають 
грошову нагороду у розмірі $10 тис. та 
можливість пройти співбесіду на 
стажування в ІВМ для кожного члена 
команди. 
Як взяти участь у конкурсі? – Щоб взяти 
участь у конкурсі, необхідно виконати такі 
кроки: 
 створити безкоштовний обліковий запис 

на платформі IBM Cloud (посилання); 
 створити власний програмний проєкт на 

основі бібліотеки технічних ресурсів 
ІВМ (посилання). За бажанням, можна 
скористатися зі стартових програмних 
пакетів (starter kits), що розміщені на 
сторінці конкурсу для кожного з 
пріоритетних напрямів; 

 заповнити та надіслати анкету заявника 
(посилання), до якої слід додати наступні 
матеріали: 

 короткий та довгий опис 
пропонованого програмного рішення; 

 план подальших дій щодо розвитку 
проєкту; 

 посилання на код проєкту на 
платформі GitHub або у іншому 
сховищі вихідного коду; 

 перелік хмарних сервісів ІВМ, що 
були використані для створення 
проєкту; 

 посилання на демонстраційне відео 
проєкту на платформах YouTube або 
Vimeo (до 3 хвилин); 

 за потреби – додаткові схеми та 
пояснення щодо проєкту.  

Де можна ознайомитись з детальними 
умовами участі в конкурсі? – З 
детальними умовами участі в конкурсі, а 
також із переліком проєктів, що вже 
отримали підтримку в рамках цьогорічного 
та минулорічних конкурсів, можна 
ознайомитись за посиланням. 

Реченець прийому заявок: 
31 липня 2020 р. 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://developer.ibm.com/dwwi/jsp/register.jsp?eventid=cfc-2020
https://developer.ibm.com/callforcode/technical-library/#start-coding
https://callforcode.org/submit/
https://callforcode.org/
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Стипендіальна програма Міжнародного фонду Мацумае (Японія) 

Хто є організатором програми? – 
організатором програми є Міжнародний 
Фонд Мацумае – організація, що була 
заснована у 1979 році видатним 
японським вченим та політиком 
Шіґейоші Мацумае з метою поглиблення 
обізнаності світової спільноти щодо 
Японії та сприяння розвитку мирних та 
дружніх міжнародних відносин шляхом 
надання молодим вченим з усього світу 
можливості проходити дослідницькі 
стажування у Японії.  

Хто може взяти участь у програмі? – 
До конкурсного відбору допускаються 
особи, що відповідають таким вимогам: 

 мають науковий ступінь PhD 
(кандидата наук); 

 мають вік не більше 49 років на 
момент подання заявки; 

 займаються дослідженнями в галузі 
природничих наук, машинобудування 
або медицини;  

 добре володіють японською або 
англійською мовами; 

 не мають досвіду довгострокового 
перебування в Японії; 

 є працевлаштованими у країнах свого 
громадянства та зобов’язуються 
повернутися до своїх країн після 
завершення стажування. 

Яку підтримку буде надано учасникам 
програми? – Учасники програми 
отримуватимуть по 220 тис. єн щомісяця 
протягом свого стажування (в залежності 
від потреби та обсягів досліджень, 

стажування можуть тривати від 3 до 6 
місяців та мають відбуватися у період 
між 1 квітня 2021 р. та 30 березня 2022 
р.), 120 тис. єн на первинні витрати 
відразу після прибуття до Японії, квитки 
на переліт в обидва боки між місцем 
проживання учасника та Токіо, а також 
безкоштовне медичне та особисте 
страхування. Щороку стипендії 
призначаються приблизно 20 учасникам. 

Де можна проходити стажування? – 
Учасник може самостійно обрати 
японську установу, де реалізуватиме свій 
дослідницький проєкт. Такою установою 
може бути університет або інший вищий 
навчальний заклад, науково-
дослідницький інститут, приватна 
наукова установа тощо. Обов’язковою 
умовою участі у програмі є отримання 
від відповідальних представників 
обраної установи згоди щодо прийняття 
кандидата на стажування перед 
поданням заявки. 

Як взяти участь у програмі? – Щоб 
подати заявку на участь, необхідно 
надіслати пакет відповідних документів 
поштовим відправленням на адресу: The 
Matsumae International Foundation 4-14-
46, Kamiogi, Suginami-ku, Tokyo, 167-
0043 JAPAN. Усі документи подаються 
виключно англійською мовою. 
Документи мають бути надруковані (а не 
написані від руки) на папері формату А4 
та не повинні бути скріплені між собою. 
До пакету входять такі документи: 

1. заповнена форма заявки на участь у 
програмі (форму можна завантажити 
за посиланням); 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
http://www.mif-japan.org/fellowship/form/?hl=en
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Стипендіальна програма Міжнародного фонду Мацумае (Японія) 

2. детальний опис та план 
дослідницького проєкту (попередньо 
затверджений майбутнім науковим 
керівником у Японії); 

3. копія найбільш значущої публікації 
кандидата (з авторефератом 
англійською, якщо публікація 
написана іншою мовою);  

4. резюме кандидата (Curriculum Vitae), 
яке має містити повний перелік 
публікацій, із зазначенням місця та 
дати видання, співавторів, кількості 
сторінок тощо (назву публікації, що 
подається як документ №3, слід 
виділити у списку червоним 
кольором); 

5. рекомендаційний лист від працедавця 
кандидата, надрукований на 
офіційному бланку установи (лист 
повинен містити інформацію про 
наукові досягнення та академічні 
здібності кандидата, а також 
підтверджувати можливість надання 
йому/їй відпустки на період 
стажування); 

6. копії усіх дипломів про вищу освіту 
(дипломи бакалавра, магістра та 
кандидата наук) із перекладами 
англійською. Кожна копія має бути 
засвідчена закладом, що видав 
диплом, або установою, де 
працевлаштований кандидат; 

7. лист-запрошення від японської 
установи, що готова прийняти 
кандидата на стажування, із підписом 
майбутнього наукового керівника. 
Лист повинен бути надрукований на 
офіційному бланку установи та 
містити зокрема таку інформацію: 
підтвердження періоду стажування; 
підтвердження теми та змісту 
дослідницького проєкту; 
підтвердження наявності у японській 

установі відповідних умов для 
проведення досліджень; 
підтвердження домовленості щодо 
місця проживання кандидата на час 
стажування. 

Коли закінчується термін подання 
заявок? – Заявки приймаються 
виключно поштовим відправленням до 
30 червня 2020 року. Результати 
конкурсу будуть оголошені на сторінці 
Фонду в Інтернеті у грудні 2020 р. 

Де можна ознайомитись з детальними 
умовами участі у програмі? – З 
детальними умовами участі у програмі 
можна ознайомитись на сторінці 
Міжнародного Фонду Мацумае в 
Інтернеті (посилання) та у офіційному 
буклеті програми (посилання). 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
http://www.mif-japan.org/wp-content/uploads/2015/05/1ade04f5d8129d574a0cf8cff7312e80.pdf
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Стипендіальна програма для молодих вчених від Японського товариства 
сприяння розвитку науки 

Хто є організатором програми? – 
організатором програми є Японське 
товариство сприяння розвитку науки (JSPS) 
– незалежна адміністративна установа уряду 
Японії, що була заснована у 1932 році з 
метою просування наукових досліджень та 
розробок в усіх галузях природничих, 
соціальних та гуманітарних наук, зокрема 
шляхом підтримки міжнародного наукового 
співробітництва. JSPS займає перше місце в 
світі за обсягом фінансування, яке 
організація надає молодим вченим -- 
причому з цієї підтримки можуть 
скористатися як японські, так і закордонні 
науковці, що бажають проводити свої 
дослідження у Японії. 

Хто може взяти участь у програмі? – У 
програмі можуть взяти участь громадяни 
усіх країн, що підтримують дипломатичні 
стосунки з Японією (до них відноситься і 
Україна). Вимоги до кандидатів: 
 науковий ступінь PhD (кандидата наук), 

що був отриманий не раніше, ніж за 6 
років до запланованого початку 
стипендіальної програми (наприклад, для 
тих, хто бажає розпочати свої 
дослідження у Японії у 2021 році, дата 
отримання ступеню PhD має бути не 
ранішою, ніж 2 квітня 2015 року); 

 спеціалізація в будь-якій галузі 
природничих, соціальних або 
гуманітарних наук;  

 добре володіння японською та/або 
англійською мовами; 

 отримання згоди на здійснення 
наукового керівництва над закордонним 
кандидатом від наукового співробітника 
у японському закладі, що відповідає 
вимогам JSPS (див. пункт «Де можна 
проходити стажування?»). 

Яку підтримку буде надано учасникам 
програми? – Учасники програми, що 
успішно пройдуть конкурсний відбір 
(щороку стипендії призначаються 115 
учасникам), отримуватимуть від JSPS таку 
підтримку: 
 по 362 тис. єн щомісяця протягом свого 

стажування (в залежності від потреби та 
обсягів досліджень, стажування можуть 

тривати від 12 до 24 місяців, причому 
тривалість стажування розраховується 
лише в повних місяцях); 

 200 тис. єн на первинні витрати відразу 
після прибуття до Японії; 

 квитки на переліт в обидва боки між 
місцем проживання учасника та 
Японією; 

 безкоштовне медичне та особисте 
страхування; 

 можливість працювати в складі 
японських наукових груп та проводити 
власні дослідження з використанням 
матеріально-технічної бази японських 
наукових закладів. 

Де можна проходити стажування? – За 
умовами програми, заявку до JSPS на 
виділення фінансування для закордонного 
кандидата може подати лише його/її 
майбутній науковий керівник, що працює у 
японському закладі, а не сам кандидат. До 
таких закладів належать: 

 університети та міжуніверситетські 
науково-дослідні інститути; 

 установи, що займаються науковими 
дослідженнями та підпорядковуються 
Міністерству освіти, культури,спорту, 
науки та технологій Японії (MEXT); 

 технічні коледжі; 

 інші установи, визначені MEXT. 

Як взяти участь у програмі? – Щоб взяти 
участь у програмі, українські науковці 
мають виконати такі кроки: 

1. Знайти свого майбутнього наукового 
керівника у Японії. Ця особа повинна 
бути штатним працівником закладу, що 
відповідає вимогам, зазначеним у 
попередньому пункті, мати відповідну 
наукову спеціалізацію та бути готовою 
до співпраці із закордонними 
дослідниками. Для пошуку наукового 
керівника можна скористатися з 
офіційної бази даних JSPS (посилання) 
або бази даних конкретного наукового 
закладу, де кандидат бажає проводити 
свої дослідження. 
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сприяння розвитку науки 

2. Завантажити (посилання) та заповнити 
формуляр учасника програми (“FORM 
2”). У формуляр слід включити, зокрема, 
інформацію про освіту та досвід роботи, 
опис ваших наукових досягнень та 
нагород, перелік публікацій, детальний 
план досліджень, які ви бажаєте провести 
у Японії, та опис ваших майбутніх 
академічних цілей та перспектив. 

3. Отримати від свого нинішнього або 
колишнього наукового керівника та/або 
працедавця рекомендаційний лист на ім’я 
голови JSPS, який повинен бути 
написаний японською або англійською 
мовою та мати обсяг не більше однієї 
сторінки друкованого тексту. Приклад 
такого листа можна завантажити за 
посиланням. 

4. Надіслати заповнений формуляр 
учасника програми (“FORM 2”, див. 
пункт 2) та рекомендаційний лист (див. 
пункт 3) обраному вами представникові 
японського наукового закладу з 
проханням про забезпечення наукового 
керівництва над вами в рамках програми 
JSPS Postdoctoral Fellowship (Standard 
Program). 

5. У разі згоди на наукове керівництво, 
представник японського наукового 
закладу повинен буде, в свою чергу, 
узгодити можливість вашого стажування 
у голови свого закладу. Після цього він/
вона заповнить формуляр участі у 
програмі для японських наукових 
керівників (“FORM 1” – посилання на 
приклад) та надішле цей формуляр, разом 
із отриманими від вас документами 
(“FORM 2” та рекомендаційним листом), 
до JSPS через електронну систему заявок. 

6. Українські кандидати на участь у 
програмі повинні взяти до уваги, що хоча 
копія диплому PhD та/або свідоцтво про 
отримання PhD не входять у пакет 
документів, що вимагаються на етапі 
подання заявки, у випадку успішного 
проходження конкурсного відбору 
майбутній стипендіат зобов’язаний буде 
надіслати копію свого диплому та/або 
свідоцтва (разом з їх перекладом на 
японську або англійську) до JSPS перед 

початком стажування. У противному 
випадку стипендію буде анульовано. 

Яким є термін подання заявок? – 
конкурсний відбір учасників програми 
здійснюється щороку. Актуальні строки 
подання заявок та початку стажування є 
такими: 
 Для кандидатів, що бажають розпочати 

своє стажування у Японії у період від 1 
квітня 2021 р. до 30 вересня 2021 р., збір 
заявок завершується 4 вересня 2020 року. 
Результати конкурсного відбору у цьому 
турі будуть оголошені на сайті JSPS 
наприкінці грудня 2020 року. 

 Для кандидатів, що бажають розпочати 
своє стажування у Японії у період від 1 
вересня до 30 листопада 2021 р., збір 
заявок триватиме до 7 травня 2021 року. 
Результати конкурсного відбору у цьому 
турі будуть оголошені на сайті JSPS на 
початку серпня 2021 року. 

 УВАГА! Дедлайни прийому заявок, що 
наведені вище (4 вересня 2020 р. та 7 
травня 2021 р.) стосуються представників 
японських наукових закладів, що 
бажають здійснювати наукове 
керівництво над закордонними 
кандидатами в рамках даної програми, а 
не самих кандидатів. Щоб скористатися з 
можливості участі у програмі, українські 
науковці повинні зв’язатися зі своїми 
майбутніми науковими керівниками та 
надіслати їм усі необхідні документи 
задовго (щонайменше за 2 місяці) до 
вказаних вище дедлайнів. 

Де можна ознайомитись з детальними 
умовами участі у програмі? – З детальними 
умовами участі у програмі можна 
ознайомитись у офіційному буклеті 
програми (посилання – див. розділ 
“Postdoctoral Fellowship (Standard)”, стор. 8-
10). Формуляри, що входять у пакет 
документів учасника програми 2021 року, 
можна завантажити з відповідної сторінки на 
сайті JSPS (посилання). За оголошеннями 
про результати конкурсних відборів та 
відкриття наступних турів програми можна 
слідкувати на головній сторінці програми 
(посилання). 
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Конкурс програмних проєктів для боротьби з пандемією COVID-19 та 
подолання наслідків зміни клімату від ІВМ 

Хто є організатором програми? – 
організатором програми є Міністерство 
освіти, культури, спорту, науки та 
технологій Японії (скорочено - MEXT), до 
завдань якого входить сприяння розвитку 
освітньо-культурного співробітництва між 
Японією та іншими країнами світу, зокрема 
шляхом надання можливості іноземним 
студентам та випускникам іноземних ВНЗ 
проходити навчальні або дослідницькі 
стажування у японських закладах вищої 
освіти. 

Хто може взяти участь у програмі? – У 
програмі можуть взяти участь громадяни 
усіх країн, що підтримують дипломатичні 
стосунки з Японією (до них відноситься і 
Україна). Вимоги до кандидатів: 

 вік не більше, ніж 35 років на момент 
початку стажування; 

 ступінь бакалавра та/або магістра на 
момент початку стажування (до участі 
також допускаються особи, що 
навчаються в аспірантурі);  

 добре володіння японською та/або 
англійською мовами (у випадку, якщо 
учасник не володіє японською взагалі або 
не володіє нею на достатньо високому 
рівні, він/вона буде зобов’язаний пройти 
6-місячний підготовчий мовний курс 
після прибуття до Японії); 

 добрий стан фізичного та психічного 
здоров’я, що підтверджений відповідною 
лікарською довідкою; 

 відсутність інших джерел 
стипендіального або грантового 
фінансування на період стажування в 
Японії (включаючи фінансування від 
уряду власної країни). 

Яку підтримку буде надано учасникам 
програми? – Учасники програми, що 
успішно пройдуть усі етапи конкурсного 
відбору, отримуватимуть від MEXT таку 
підтримку: 

 приблизно 143 тис. єн щомісяця протягом 
періоду стажування, яке триватиме від 18 
до 24 місяців (розмір щомісячної 
стипендії залежить від декількох 
чинників, включаючи бюджет MEXT на 
поточний рік, регіон Японії, де 

проходитиме стажування, та академічні 
кваліфікації стажера); 

 квитки на переліт в обидва боки між 
місцем проживання учасника та Японією; 

 можливість безкоштовно брати участь в 
освітніх курсах університету, де 
проходитиме стажування, у відповідності 
до спеціалізації стажера (програму 
навчання має узгодити науковий керівник 
стажера); 

 за бажанням стажера – можливість 
вступити на навчання у магістратурі або 
аспірантурі вищого навчального закладу, 
де проходить стажування, за умови 
складення відповідних вступних 
екзаменів (в разі успішного вступу 
стажера до магістратури або аспірантури 
закладу, де він/вона проходив 
стажування, тривалість стипендіальної 
підтримки з боку MEXT може бути 
продовжена відповідно до тривалості 
навчальної програми). 

Як взяти участь у програмі? – MEXT 
щороку призначає стипендії учасникам 
програми «Стажер-дослідник» на основі 
результатів декількох етапів конкурсного 
відбору, який проводять дипломатичні 
представництва Японії в кожній з країн, що 
бере участь у програмі. У випадку України 
конкурсний відбір здійснюється наступним 
чином: 

 ЕТАП 1: Посольство Японії в Україні 
оголошує про початок прийому 
документів на участь у програмі «Стажер
-дослідник» у розділі «Культура та 
освіта» на своїй офіційній сторінці в 
Інтернеті (посилання). Кандидатів 
просять особисто занести або надіслати 
поштовим відправленням на адресу 
Посольства у Києві такі документи (усі 
документи мають бути заповнені або 
написані японською або англійською 
мовами): 

 заповнену анкету заявника (Application 
Form); 

 заповнений формуляр з описом 
освітньої спеціалізації кандидата та 
планом досліджень (в рамках тієї самої 
спеціалізації), який він/вона бажає 
проводити у Японії (Field of Study and 
Research Plan); 
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 копії усіх дипломів про вищу освіту та 
додатків до дипломів, завірені 
підписом установи, що видала 
документи, а також переклад дипломів 
та додатків на японську або англійську 
(переклад може бути неофіційним); 

 у випадку, якщо кандидат ще не 
отримав диплому, але планує 
закінчити навчання за програмою 
бакалавра або магістра перед початком 
стажування, замість копії диплому та 
додатку до нього необхідно подати 
копію академічної довідки з випискою 
оцінок, а також довідку з місця 
навчання із зазначенням 
передбачуваної дати випуску 
(Certificate of prospective graduation); 

 рекомендаційний лист (у довільній 
формі) від імені ректора, декана 
факультету або наукового керівника 
кандидата у вищому навчальному 
закладі, де навчався (або навчається) 
кандидат (Recommendation letter); 

 *За наявності – автореферат(и) 
дипломних робіт та/або наукових 
публікацій кандидата (Abstracts of 
theses); 

 *За наявності – сертифікат(и), що 
підтверджують знання японської та/
або англійської мови (Certificate of 
language proficiency); 

 *За наявності – рекомендаційний лист 
від працедавця (у випадку, якщо 
кандидат працює на момент подання 
заявки). 

УВАГА! Вимоги щодо змісту пакету 
документів, оформлення кожного з них, а 
також процедури та порядку їх подання 
може змінюватися в залежності від року 
проведення конкурсу. Ознайомитись з 
актуальними вимогами та завантажити 
формуляри документів можна на сторінці 
Посольства Японії в Україні у розділі 
«Культура та освіта» (посилання) після 
офіційного відкриття конкурсу. 
2. ЕТАП 2: Кандидати, які успішно 

пройдуть перший етап відбору на 
підставі поданих документів, будуть 
запрошені на письмовий іспит з 

японської або англійської мови. 
Інформація про дату та місце проведення 
письмового іспиту буде розміщена на 
сторінці Посольства Японії в Україні. 

3. ЕТАП 3: У випадку успішного 
проходження письмового іспиту, 
кандидатів запросять на співбесіду до 
Посольства Японії в Україні. Під час 
співбесіди кандидат повинен буде 
продемонструвати усне володіння 
японською або англійською мовою та 
аргументовано пояснити свій план 
досліджень у японському університеті.  

4. ЕТАП 4: Якщо представники Посольства 
повідомлять кандидата про успішне 
проходження співбесіди, він/вона 
повинен буде у визначений термін 
надіслати електронною поштою на 
адресу міжнародних відділів японських 
університетів, де він/вона бажає 
проходити стажування, прохання про 
надання йому/їй листів про згоду на 
зарахування (Letter of Provisional 
Acceptance). При цьому:   

 до електронного повідомлення із 
проханням про надання кандидату 
листа про згоду на зарахування слід 
додати відскановані копії усіх 
документів, що входили до пакету на 
першому етапі конкурсного відбору 
(див. пункт 1), а також копію 
сертифікату про успішне проходження 
попередніх етапів конкурсного відбору 
(Passing Certificate of the First 
Screening), який видасть кандидату 
Посольство Японії в Україні; 

 кандидат може одночасно надіслати 
такі прохання до щонайменше одного 
та щонайбільше трьох японських 
університетів; 

 на прохання кандидата, інформацію 
про ресурси для пошуку японських 
освітніх програм та потенційних 
наукових керівників, що відповідають 
дослідницьким інтересам кандидата, а 
також контактні дані міжнародних 
відділів обраних університетів може 
надати Посольство Японії в Україні.  

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_culture.html
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Конкурс програмних проєктів для боротьби з пандемією COVID-19 та 
подолання наслідків зміни клімату від ІВМ 

5. ЕТАП 5: У випадку отримання листа про 
згоду на зарахування від щонайменше 
одного японського університету до 
закінчення визначеного Посольством 
Японії терміну, для подальшої участі у 
конкурсі кандидат повинен буде надати 
представникам Посольства наступні 
документи (японською або англійською 
мовами): 

 заповнений формуляр із переліком 
японських університетів та 
конкретних структурних підрозділів у 
складі цих університетів, що 
підтвердили свою готовність 
прийняти кандидата на стажування, а 
також іменами потенційних наукових 
керівників у кожному з цих 
підрозділів (Placement Preference 
Application Form); 

 заповнений лікарем-терапевтом 
формуляр медичної довідки 
(Certificate of Health). 

6. ЕТАП 6: Посольство Японії в Україні 
передасть усі документи кандидата, що 
були зібрані на попередніх етапах 
конкурсного відбору, у відповідний 
відділ MEXT, представники якого на 
підставі додаткового скринінгу 
документів та узгодження умов 
стажування із відповідними 
університетами, приймуть остаточне 
рішення щодо надання кандидату 
стипендії. Про результати остатнього 
етапу конкурсного відбору кандидатів 
повідомить Посольство Японії в Україні.    

Яким є термін подання заявок? – 
конкурсний відбір учасників програми 
здійснюється щороку. Зазвичай перший 
етап конкурсного відбору (прийом 
документів) починається у квітні та 
закінчується наприкінці червня поточного 
року, але цей графік може змінюватися 
залежно від обставин.    

Де можна ознайомитись з детальними 
умовами участі у програмі? – Оскільки 
умови участі у програмі «Стажер-

дослідник» щороку можуть зазнавати 
певних змін, для отримання актуальної 
інформації треба слідкувати за 
оголошеннями у розділі «Культура та 
освіта» на сторінці Посольства Японії в 
Україні (посилання). На цій сторінці 
Посольство розміщує інформацію про дати 
проведення окремих етапів конкурсу, 
посилання, за якими можна завантажити усі 
необхідні формуляри, а також посилання на 
актуальні умови участі у програмі.  

Для прикладу, із умовами участі у програмі, 
що були актуальними для конкурсу 2019 
року, можна ознайомитись за посиланням.  

Представники Посольства Японії в Україні 
щороку проводять інформаційні заходи для 
осіб, що бажають взяти участь у 
стипендіальних програмах MEXT. Участь у 
організації таких заходів у Києві зазвичай 
бере Українсько-Японський центр КПІ ім. 
Ігоря Сікорського. Зацікавлені особи 
можуть слідкувати за анонсами майбутніх 
заходів на сторінці УЯЦ у Facebook 
(посилання). 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_culture.html
https://www.mext.go.jp/content/1415359_02.pdf
https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%9A%D0%9F%D0%86-%D1%96%D0%BC-%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Випуск № 246 інформаційної системи «Джерело»  

можна знайти на сайті: http://ipd.kpi.ua  

За інформацією звертатися до кімн. 171 (5) - головного корпусу  

Тел: 204-80-19, контактна особа – Кізуб Олена  

E-mail: s.shukayev@kpi.ua 

Керівник відділу координації міжнародної проєктної діяльності –  

Шукаєв Сергій Миколайович 

05/06/2020  
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