
№252______________________________________________17/02/2021 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

 

Департамент міжнародного співробітництва 

Відділ координації міжнародної проєктної діяльності 

  

ДЖЕРЕЛО 

Деканам факультетів, директорам інститутів, 

завідувачам кафедр, провідним вченим-керівникам наукових шкіл 

 та наукових груп, а також їхнім молодим вихованцям; 

керівникам міжнародних офісів при деканах та директорах, проєктним менеджерам. 

 

 

Шановні колеги!  

До Вашої уваги – випуск інформаційного  

бюлетеня «Джерело» в галузі міжнародної освітньої 

та наукової проєктної діяльності. 



 

ipd.kpi.ua 
facebook.com/InternationalProjectsOffice 

2 

 

 

КОНКУРСИ НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ: 

1.  GATEKEEPER Open Call 1:  
Конкурс проєктів в галузі штучного інтелекту та великих даних на участь у розбудові 
цифрової платформи, спрямованої на підтримку літніх людей 

 

стор. 3 

2.  SMART4ALL First CTTE Open Call:  
Конкурс проєктів з трансферу технологій в галузі настроювальних низькоенергетичних 
обчислень для кіберфізичних систем та Інтернету речей 

 

стор. 5 

3.  TruBlo Open Call 1: 
 Конкурс дослідницьких проєктів з розвитку технологій блокчейну 
для просування Інтернету нового покоління 

 
стор. 7  

4.  SUQIA Innovative Research and Development Award:  
Конкурс інноваційних дослідницьких проєктів Фонду з надання допомоги в поставках 
чистої води Об’єднаних Арабських Еміратів 

 
стор. 9 

 

СТАЖУВАННЯ ТА СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ: 

5.  Hungarian State Scholarships: 
Стипендіальні програми уряду Угорщини 

 
стор. 11 

6.  Global UGRAD (UUAESE): 
Програма обміну для українських студентів з компонентом «STEM та підприємництво» 

 

стор. 12 

7.  OECD Internship Programme: 
Програма стажування від Організації економічного співробітництва та розвитку 

 

стор. 14 

8.  DAAD EPOS: 

Курси післядипломної освіти з тематики сталого розвитку Німецької служби академічних 
обмінів 

 

стор. 16 

9.  University of Warsaw Eastern Scholarships:  
Стипендії на дворічну магістерську програму «Східні студії» у Варшавському 
університеті 

 

стор. 19 

10.  Study in Canada Scholarships: 
Стипендіальні програми Канадського уряду 

 

стор. 21 

11.  DLR-DAAD Research Fellowships: 
Дослідницькі стипендії Німецької служби академічних обмінів та Німецького центру 
авіації і космонавтики 

 

стор. 23 

12.  Fulbright Graduate Student Program: 

Програма імені Фулбрайта для студентів старших курсів та випускників ЗВО на 
навчання в США 

 

стор. 25 

ВВВ   цццьььооомммууу   нннооомммееерррііі:::    



 

ipd.kpi.ua 
facebook.com/InternationalProjectsOffice 

3 

1.  

 

 

 

 

GATEKEEPER Open Call 1:  

Конкурс проєктів в галузі штучного інтелекту та великих даних 

на участь у розбудові цифрової платформи,  

спрямованої на підтримку літніх людей 

➢ Тип конкурсу: конкурс для фінансування проєктів третіх сторін в рамках 
дослідницько-інноваційної програми ЄС «Горизонт 2020» 

➢ Хто є організатором конкурсу? – Організатором конкурсу є консорціум у 
складі 43 партнерських організацій з 14 європейських країн, який очолює 
медична компанія Medtronic Iberica (Іспанія). Консорціум був заснований з 
метою реалізації проєкту GATEKEEPER, що почав діяти у жовтні 2019 р. в 
рамках дослідницько-інноваційної програми ЄС «Горизонт 2020».  

➢ Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Основною 
метою проєкту GATEKEEPER є забезпечення людям похилого віку можливості 
вести здоровий та незалежний спосіб життя шляхом створення 
великомасштабної цифрової платформи, яка поєднуватиме їх з 
постачальниками медичних послуг, підприємцями, інноваторами та 
представниками житлових громад, та буде слугувати майданчиком для обміну 
ідеями та технологіями у відповідності до потреб користувачів. Для досягнення 
цієї мети консорціум GATEKEEPERна підставі конкурсного відбору 
профінансує низку підпроєктів, спрямованих на розбудову платформи шляхом 
розширення її технічного функціоналу новими програмними застосунками, 
інструментами та компонентами на основі штучного інтелекту та великих даних. 

➢ Які підпроєкти можуть отримати фінансування в рамках конкурсу? –
Конкурс передбачає  фінансування щонайбільше 10 підпроєктів, розрахованих 
на реалізацію протягом 12 місяців, починаючи з травня 2021 року. Підпроєкти 
мають ґрунтуватися на використанні систем штучного інтелекту та великих 
даних, і бути спрямовані на вирішення одного з 6 викликів: 

1) Динамічне підключення до API (Dynamic API Injection) – проєкти рівня 
готовності технологій (РГТ) ≥8; 

2) Виявлення ризиків та своєчасне реагування (Risks detection and timely 
response) – проєкти РГТ≥6; 

3) Створення системи координації неформальним доглядом за літніми 
людьми (Informal care coordination system) – проєкти РГТ≥6; 

4) Витягнення змістовної інформації з неструктурованих даних 
електронних медичних записів (Increasing insights from HER’s 
unstructured data) – проєкти РГТ≥6; 

5) Розробка роботів-компаньйонів для боротьби з соціальною ізоляцією 
(Robot companions against social isolation) – проєкти РГТ≥6; 

Дедлайн: 28 лютого 2021р. 
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6) Використання вбудованих алгоритмів машинного навчання в смарт-
пристроях для літніх людей (Embedded ML in Smart devices) – проєкти 
РГТ≥6. 

Детальний опис вимог до підпроєктів у кожній категорії можна знайти в 
брошурі за посиланням (див. Appendix A -- «Open call challenge») 

➢ Хто може взяти участь у конкурсі? – Конкурс є відкритим для таких категорій 
юридичних осіб, що зареєстровані в країнах ЄС або в Асоційованих країнах 
програми «Горизонт 2020»: 

▪ малі та середні підприємства, стартап-компанії; 
▪ науково-технологічні установи; 
▪ заклади вищої освіти. 

➢ Яка підтримка буде надана переможцям? – Кожен з підпроєктів, що успішно 
пройде конкурсний відбір, зможе отримати фінансування обсягом до 60 тис. 
Євро.  

➢ Як взяти участь у конкурсі? – Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно: 

1) зареєструвати організацію на платформі GATEKEEPER за посиланням; 
2) заповнити форму про опис проєкту та організацію-учасника (посилання); 
3) заповнити форму про бюджет проєкту (посилання); 
4) зареєструвати проєктну заявку на платформі GATEKEEPER за посиланням. 

➢ Яким є термін проведення конкурсу? – Заявки на участь у конкурсі 
приймаються до 28 лютого 2021 р. (до 18:00 за київським часом). 

➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоб 
дізнатися більше про проєкт GATEKEEPER та актуальний конкурс, що 
проводиться в рамках цього проєкту, будь ласка, перейдіть за посиланнями: 

▪ про проєкт GATEKEEPER: опис на вебсайті, брошура для завантаження; 

▪ про актуальний конкурс: опис на вебсайті, брошура для завантаження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gatekeeper-project.eu/sites/default/files/open-call/1.GATEKEEPER_Guide_for_applicants_FINAL.pdf
https://www.gatekeeper-project.eu/form/opencall
https://www.gatekeeper-project.eu/sites/default/files/open-call/2.GATEKEEPER_Applicants_template_FINAL.docx
https://www.gatekeeper-project.eu/sites/default/files/open-call/3.GATEKEEPER_Budget_template_FINAL.xlsx
https://gatekeeper.submitsquare.com/#/login
https://www.gatekeeper-project.eu/about-gatekeeper#block-missionandvision
https://www.gatekeeper-project.eu/sites/default/files/open-call/4.GATEKEEPER_Platform_overview_FINAL.pdf
https://www.gatekeeper-project.eu/open-call
https://www.gatekeeper-project.eu/sites/default/files/open-call/1.GATEKEEPER_Guide_for_applicants_FINAL.pdf
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SMART4ALL First CTTE Open Call: 

Конкурс проєктів з трансферу технологій  

в галузі настроювальних низькоенергетичних обчислень  

для кіберфізичних систем та Інтернету речей 

➢ Тип конкурсу: конкурс для фінансування проєктів третіх сторін в рамках 
дослідницько-інноваційної програми ЄС «Горизонт 2020» 

➢ Хто є організатором конкурсу? – Організатором конкурсу є консорціум у 
складі 25 партнерських організацій з 16 європейських країн, який очолює 
Пелопоннеський університет (Греція).  Консорціум був заснований з метою 
реалізації проєкту SMART4ALL, який є частиною ініціативи Європейської комісії 
«Розумні речі скрізь» / “Smart Anything Anywhere”. Проєкт почав діяти у січні 
2020 р. в рамках дослідницько-інноваційної програми ЄС «Горизонт 2020».  

➢ Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Основною 
метою проєкту SMART4ALL є пришвидшення темпів цифрової трансформації 
та розвиток цифрових навичок в країнах Європи шляхом створення 
загальноєвропейської мережі цифрових інноваційних хабів, яка 
підтримуватиме інноваційну діяльність та розкриватиме можливості для 
бізнесу в сфері розроблення цифрової продукції. Для досягнення цієї мети 
консорціум SMART4ALL профінансує низку різного типу підпроєктів з 
транскордонного обміну знаннями та технологіями, зокрема – т.зв. 
«міжсекторальні експерименти з трансферу технологій» (Cross-domain 
Technology Transfer Experiments / CTTEs). Саме цьому типу підпроєктів 
присвячений актуальний конкурс. 

➢ Які підпроєкти можуть отримати фінансування в рамках конкурсу? –
Конкурс передбачає фінансування 4 короткострокових (6-9 міс.) підпроєктів, в 
рамках яких три організації-члени проєктного консорціуму, що належать до 
різних секторів економіки, візьмуть участь в експерименті з трансферу 
новітньої технології апаратного або програмного забезпечення в галузі 
настроювальних низькоенергетичних обчислень (customized low-energy 
computing) для кіберфізичних систем та Інтернету речей. Технології можуть 
бути спрямованими на застосування в одній з чотирьох основних сфер 
діяльності SMART4ALL, а саме: 

1) Цифровізований транспорт (Digitized Transport): зелений транспорт, 
«розумна» мобільність, безпілотні автомобілі, транспортна логістика тощо; 

2) Цифровізоване середовище життєдіяльності (Digitized 
Environment):«розумне» будівництво, моніторинг забруднення 
навколишнього середовища, моніторинг біорозмаїття, «розумні» 
енергосистеми тощо; 

3) Цифровізоване сільське господарство (Digitized Agriculture):«розумне» 

Дедлайн: 15 березня 2021р. 
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фермерство, сільське господарство із застосуванням технологій штучного 
інтелекту тощо; 

4) Суцільна цифровізація (Digitized Anything): людинно-машинна взаємодія, 
освіта в цифровому форматі, промислова автоматизація, цифровізація 
медицини та охорони здоров’я, кібербезпека тощо. 

Детальний опис сфер діяльності SMART4ALL можна знайти в брошурі за 
посиланням  (див. “SMART4ALL Verticals”) 

В рамках експерименту, виконанню якого буде присвячений підпроєкт, 

Організація 1 («постачальник технологій») має передати новітню технологію 

апаратного або програмного забезпечення Організації 2 («отримувачу 

технології») для пробного використання та вдосконалення, після чого 

Організація 3 («комерційний впроваджувач») просуватиме цю технологію на 

ринок. 

➢ Хто може взяти участь у конкурсі? – В конкурсі можуть взяти участь 
консорціуми в складі 3 організацій з двох або трьох європейських країн, а саме: 

▪ Заклади вищої освіти або науково-дослідні інститути (можуть виступати в 
консорціумі як Організація 1 «постачальник технологій» або Організація 2 
«отримувач технологій»); 

▪ Малі та середні підприємства, в тому числі компанії-системні інтегратори  
(можуть виступати в консорціумі як будь-яка з трьох організацій-ланок 
експерименту). 

Консорціум обов’язково має очолювати МСП; університети та інші академічні 

організації не можуть бути головою консорціуму. 

Для пошуку партнерів та створення консорціуму можна скористатися з 

пошукового інструменту SMART4ALL за посиланням. 

Організації-члени консорціуму мають бути зареєстрованими в країнах ЄС або в 

Асоційованих країнах програми «Горизонт 2020». При цьому необов’язковою, 

але бажаною умовою є приналежність принаймні однієї організації до країн 

Південно-Східної Європи, а саме: Албанії, Болгарії, Боснії та Герцеговини, 

Греції, Косово, Молдови, Північної Македонії, Румунії, Сербії, Словаччини, 

Словенії, Угорщини, Хорватії або Чорногорії. 

➢ Яка підтримка буде надана переможцям? – На реалізацію свого підпроєкту 
кожен консорціум отримає фінансування обсягом до 80 тис. Євро. 

➢ Як взяти участь у конкурсі? – Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно 
створити обліковий запис на платформі Fundingbox та заповнити анкету з 
описом консорціуму та проєкту за посиланням. 

➢ Яким є термін проведення конкурсу? – Заявки на участь у конкурсі 
приймаються до 15 березня 2021 р. (до 18:00 за київським часом). 

➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоб 
дізнатися більше про проєкт SMART4ALL та актуальний конкурс, що 
проводиться в рамках цього проєкту, будь ласка, перейдіть за посиланнями: 

▪ про проєкт SMART4ALL:  опис на вебсайті; 

▪ про актуальний конкурс: опис на вебсайті, брошура для завантаження, 
відповіді на популярні запитання. 

 

https://smart4all-project.eu/wp-content/documents/CTTE_guide_for_applicants.pdf
https://matchmaking.smart4all-project.eu/
https://smart4all-ctte.fundingbox.com/signin
https://smart4all-project.eu/
https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now/
https://smart4all-project.eu/wp-content/documents/CTTE_guide_for_applicants.pdf
https://smart4all-project.eu/wp-content/documents/CTTE_FAQs.pdf
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TruBlo Open Call 1: 

Конкурс дослідницьких проєктів з розвитку технологій блокчейну 

для просування Інтернету нового покоління 

➢ Тип конкурсу: конкурс для фінансування проєктів третіх сторін в рамках 
дослідницько-інноваційної програми ЄС «Горизонт 2020» 

➢ Хто є організатором конкурсу? – Організатором конкурсу є консорціум у 
складі 6 партнерських організацій з 4 європейських країн, який очолює 
технологічне підприємство Worldline Iberia (Іспанія). Консорціум був заснований 
з метою реалізації проєкту TruBlo (повна назва проєкту: «Надійний та 
безпечний контент на блокчейнах майбутнього» / “Trusted and reliable content 
on future blockchains ”), який є частиною ініціативи Європейської комісії 
«Інтернет нового покоління» / “Next Generation Internet”. Проєкт почав діяти у 
вересніі 2020 р. в рамках дослідницько-інноваційної програми ЄС «Горизонт 
2020».  

➢ Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Основною 
метою проєкту TruBlo є підтримка та сприяння проведенню технологічних 
досліджень, що мають призвести до розробки високоефективних та 
масштабованих програмних рішень та додатків на основі блокчейну. Широке 
застосування програмних продуктів на основі блокчейну, в свою чергу, 
сприятиме досягненню однієї з головних цілей ініціативи «Інтернет нового 
покоління», а саме – уможливить обмін надійним та безпечним контентом в 
соціальних мережах та медіа. Для здійснення своєї мети консорціум TruBlo 
профінансує низку маломасштабних дослідницьких проєктів в галузі технологій 
блокчейну та архітектури розподіленої довіри із залученням розробників 
програмних рішень, інноваторів, науковців, підприємців та представників інших 
зацікавлених сторін. 

➢ Які підпроєкти можуть отримати фінансування в рамках конкурсу? –
Конкурс передбачає фінансування 10 підпроєктів, розрахованих на реалізацію 
протягом 9 місяців (фаза 1). Після завершення цього терміну, 2 найбільш 
успішні підпроєкти отримають додаткове фінансування та підтримку ще 
протягом 6 місяців (фаза 2). Підпроєкти мають бути спрямованими на 
виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розробки 
нового програмного забезпечення, цифрових платформ або програмних 
інструментів в галузі технологій блокчейну та архітектури розподіленої довіри 
(distributed trust). Проєктні заявки можуть стосуватися однієї з двох наступних 
тем: 

1) Моделі довіри та репутації на блокчейнах (Trust and reputation models on 
blockchains): розробка інноваційних програмних застосунків, технологічних 
підходів та методологій, спрямованих на підвищення рівня довіри до 

Дедлайн: 19 березня 2021р. 
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моделей обміну інформацією, що ґрунтуються на технологіях блокчейну – 
зокрема, в контексті користувацького контенту в Інтернеті та соцмедіа, а 
також інфраструктур Інтернету речей.  

2) Докази валідності та докази розташування (Proof-of-validity and proof-of-
location): розробка інноваційних механізмів, спрямованих на підвищення 
прозорості та надійності оригінального користувацького контенту.  

 Детальний опис кожної з тем, яким можуть бути присвячені проєктні заявки, 
можна знайти в брошурі за посиланням (див. розділ 1.4). 

➢ Хто може взяти участь у конкурсі? – В конкурсі можуть взяти участь як 
фізичні, так і юридичні особи, а також групи фізичних та консорціуми 
юридичних осіб, що зареєстрували свою діяльність в країнах ЄС або в 
Асоційованих країнах програми «Горизонт 2020». До цільових категорій 
учасників відносяться: 

▪ розробники програмного забезпечення; 
▪ дослідники в галузі Інтернет-технологій; 
▪ малі та середні підприємства ІТ-сектору; 
▪ заклади вищої освіти; 
▪ науково-дослідні інститути. 

➢ Яка підтримка буде надана переможцям? – Кожен з 10 підпроєктів, що 
пройдуть конкурсний відбір, отримає фінансування обсягом до 75 тис. Євро (у 
випадку юридичних осіб або консорціумів юридичних осіб), до 56, 25 тис. Євро 
(у випадку груп фізичних осіб) або до 37,5 тис. Євро (у випадку індивідуальних 
учасників). Кожен з 2 підпроєктів, що будуть підтримані для участі в 2 фазі 
конкурсу, отримає додатково до 100 тис. Євро (юридичні особи та консорціуми), 
до 75 тис. Євро (групи фіз. осіб) або до 50 тис. Євро (індивідуальні учасники). 

➢ Як взяти участь у конкурсі? – Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно:  

1) створити обліковий запис на платформі F6S за посиланням; 
2) заповнити на платформі F6S адміністративну анкету з інформацією про 

заявників та загальними даними про проєкт; 
3) завантажити, заповнити та додати до анкети формуляр опису проєктної 

пропозиції (посилання); 
4) у випадку, якщо заявку подає група, що складається з більше ніж 3 фіз. осіб, 

або консорціум у складі більше ніж 3 організацій – завантажити, заповнити 
та додати до анкети додаткові формуляри учасників (посилання). 

➢ Яким є термін проведення конкурсу? – Заявки на участь у конкурсі 
приймаються до 19 березня 2021 р. (до 18:00 за київським часом). 

➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоб 
дізнатися більше про проєкт TruBlo та актуальний конкурс, що проводиться в 
рамках цього проєкту, будь ласка, перейдіть за посиланнями: 

▪ про проєкт TruBlo:  опис на вебсайті; 

▪ про актуальний конкурс: опис на вебсайті, брошура для завантаження 
(коротка та розширена версії), відповіді на популярні запитання. 

 

 

 

 

https://www.trublo.eu/wp-content/uploads/2021/01/Annex2_TRUBLO-Guide-for-Applicants.pdf
https://www.f6s.com/trublopencall/apply
https://www.trublo.eu/wp-content/uploads/2021/01/Annex3_TRUBLO-Proposal-Description-Template-1.docx
https://www.trublo.eu/wp-content/uploads/2021/01/Annex3.1_Additional-Applicants-template-TRUBLO.docx
https://www.trublo.eu/about-this-project/
https://www.trublo.eu/apply/
https://www.trublo.eu/wp-content/uploads/2021/01/TRUBLO-Open-Call-1-Text.pdf
https://www.trublo.eu/wp-content/uploads/2021/01/Annex2_TRUBLO-Guide-for-Applicants.pdf
https://www.trublo.eu/faq/
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SUQIA Innovative Research & Development Award: 

Конкурс інноваційних дослідницьких проєктів  

Фонду з надання допомоги в поставках чистої води  

Об’єднаних Арабських Еміратів 

➢ Тип конкурсу: конкурс інноваційних проєктів від закордонної некомерційної 
організації 

➢ Хто є організатором конкурсу? – Організатором конкурсу є Фонд з надання 
допомоги в поставках чистої води Об’єднаних Арабських Еміратів (UAE Water 
Aid Foundation / скорочено SUQIA) – некомерційна організація, що була 
заснована у 2015 році під егідою Фонду глобальних ініціатив Мохаммеда ібн 
Рашид аль-Мактуба (прем’єр-міністра ОАЕ). 

➢ Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Основними 
задачами фонду SUQIA є надання гуманітарної допомоги групам населення з 
різних регіонів світу, що страждають від дефіциту питної води, а також 
сприяння вирішенню глобальної водної кризи шляхом підтримки розробки 
інноваційних та сталих технологічних рішень, спрямованих на подолання цієї 
проблеми. Саме виконання другої з цих задач має на меті конкурс інноваційних 
дослідницьких проєктів та інші грантові ініціативи SUQIA.. 

➢ Які проєкти можуть отримати фінансування в рамках конкурсу? – 
Фінансування можуть отримати інноваційні технологічні рішення, що 
знаходяться на етапі прототипу, пілотної (експериментальної) моделі або є 
готовими до експлуатації. Проєкти мають бути спрямованими на отримання 
безпечної питної води з природних джерел у відповідності до керівних 
принципів Всесвітньої організації охорони здоров’я (посилання). Обов’язковим 
критерієм є можливість експлуатації технологічного рішення, яке пропонується 
в проєктній заявці, в польових умовах виключно на джерелах відновлювальної 
енергії без втрати економічної ефективності цього рішення. Пропоноване 
рішення має  бути недорогим та простим в установці, експлуатації та 
технічному обслуговуванні. Воно не повинно потребувати залучення 
вузькоспеціалізованих фахівців або використання специфічних інструментів, а 
також має бути здатним функціонувати з високим ступенем надійності в 
складних та мінливих умовах навколишнього середовища. 

➢ Хто може взяти участь у конкурсі? – Участь у конкурсі можуть взяти 
дослідники та наукові групи, що представляють некомерційні, освітні та наукові 
організації (НДО, університети, дослідницькі центри тощо) з будь-яких країн 
світу. 

➢ Яка підтримка буде надана переможцям? – За результатами конкурсу три 
найкращі міжнародні проєкти отримають гранти розміром:  

Дедлайн: 30 квітня 2021р. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950
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▪ 100 тис. доларів США за перше місце; 
▪ 60 тис. доларів США за друге місце; 
▪ 40 тис. доларів США за третє місце. 

➢ Як взяти участь у конкурсі? – Для участі у конкурсі необхідно: 

1) створити обліковий запис на сайті SUQIA за посиланням; 

2) заповнити анкету з інформацією про заявника та описом проєкту (Main 
Application Form); 

3) додати до анкети всі необхідні документи та матеріали: відскановану копію 
паспорту основного заявника; рекомендаційний лист від організації, яку 
представляє заявник; документи, що підтверджують потенційну 
ефективність проєкту; відеоматеріали, що демонструють застосування 
пропонованого технологічного рішення тощо. 

➢ Яким є термін проведення конкурсу? – Заявки на участь у конкурсі 
приймаються до 30 квітня 2021 р. (до 22:00 за київським часом). 

➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – З 
детальними умовами участі в конкурсі можна ознайомитись на сайті SUQIA: 

▪ опис вимог конкурсу інноваційних дослідницьких проєктів; 

▪ загальні умови участі в грантових ініціативах SUQIA; 

▪ відповіді на популярні запитання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suqia.ae/web/signup
https://suqia.ae/innovative-research-and-award
https://www.suqia.ae/guidelines-and-award-t-c
https://suqia.ae/faqs
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Hungarian State Scholarships: 

Стипендіальні програми уряду Угорщини 

➢ Тип конкурсу: стипендіальна програма для студентів, випускників, викладачів 
та дослідників.  

➢ Хто є організатором програми? – Організатором програми виступає 
Будапештський університет імені Лоранда Етвеша, а її фінансування здійснює 
угорський державний освітній фонд «Tempus».  

➢ В чому полягає пропозиція? – Програма передбачає навчання в 
Будапештському університеті імені Лоранда Етвеша. Серед видів стипендій, 
що передбачені на 2021-2022 навчальний рік, громадяни України можуть брати 
участь в таких програмах: 

▪ короткострокові та довгострокові навчальні візити (мінімум 3 дні – максимум 
10 місяців); 

▪ літні курси (2-4 тижні).  

➢ Хто може взяти участь в програмі? – В програмі можуть брати участь 
іноземні (в тому числі, українські) студенти, випускники, викладачі та 
дослідники. На момент подання заявки на участь в програмі претенденти 
мають бути старше 18-ти років. 

В програмі не можуть брати участь:  

▪ іноземці, які мають дозвіл на імміграцію/проживання в Угорщині або 
перебувають в процесі отримання такого дозволу; 

▪ особи, які мають подвійне громадянство (наприклад, громадянство 
Угорщини та іншої країни);  

▪ іноземні громадяни, постійним місцем проживання яких є Угорщина;  

▪ іноземні громадяни, які працевлаштовані в Угорщині відповідно до 
трудового законодавства.  

➢ Як взяти участь у програмі? – Щоб взяти участь у програмі, необхідно подати 
свою заявку на участь через онлайн систему державного фонду «Tempus». 

➢ Яким є кінцевий термін подання заявки? – Заявки на участь у програмі 
короткострокових та довгострокових навчальних візитів приймаються до 25 
лютого 2021 р. (до 22:00 за київським часом), а заявки на участь в програмі 
літніх курсів – до 11 березня 2021 р. (до 22:00 за київським часом). 

➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? –
Більше інформації про умови участі в стипендіальній програмі Ви можете 
дізнатися на сайті Будапештського університету імені Лоранда Етвеша або на 
сайті державного фонду «Tempus» (див. інструкції для участі в програмі 
навчальних візитів; інструкції для участі в програмі літніх курсів).  

Дедлайни: 25 лютого та 11 березня 2021 р. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%88_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%88_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://scholarship.hu/
https://www.elte.hu/en/bilateral_state_scholarship
https://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants
https://tka.hu/docs/palyazatok/call_incoming_study_visits_2021-22_20210118.pdf
https://tka.hu/docs/palyazatok/call_incoming_summer_courses_2021.pdf
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       Global UGRAD (UUAESE): 

Програма обміну для українських студентів  

з компонентом «STEM та підприємництво» 

 
➢ Тип програми: Стипендіальна програма для студентів бакалаврату  

➢ Хто є організатором програми? – Співорганізаторами програми виступають 
Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США, 
Посольство США в Україні та організація World Learning. 

➢ В чому полягає пропозиція? – Фіналісти програми Global UGRAD (UUAESE) 
будуть навчатися протягом одного семестру без отримання освітнього ступеня 
в університетах Сполучених Штатів Америки за будь-якими спеціальностями.  

Учасники вивчатимуть предмети у своїй фаховій галузі, а також предмети з 
американістики. Стандартна кількість академічних кредитів за семестр 
становить 12. Кількість кредитів з американістики (їх сумарна кількість – 3) 
входять до обов’язкових 12 кредитів  за семестр. Можливість взяти додаткові 
кредити залежить від приймаючого університету в США та підлягає узгодженню 
та затвердженню в організації World Learning.  

В рамках програми учасники будуть зобов’язані:  

▪ пройти інструктаж перед від’їздом до США;  

▪ приділити волонтерській діяльності не менше 20 годин на період навчання 
за програмою; 

▪ під час навчання за програмою взяти участь в симпозіумі на тему лідерства 
і кар’єрного та професійного росту.  

➢ Хто може взяти участь у програмі? – Претенденти на участь у програмі 
повинні відповідати наступним вимогам:  

1) мати українське громадянство, проживати в Україні та навчатися в вищому 
навчальному закладі України на 1-2 курсі на час проведення конкурсу; 

2) бути старше 18 років на момент початку навчання у США; 

3) бути студентом денної форми навчання програми бакалаврату в 
українському університеті будь-якої форми власності (державної/приватної); 

4) мати лідерський потенціал, який підтверджується високим рівнем 
академічної успішності, соціальної активності та широким спектром 
позауніверситетської діяльності; 

5) володіти письмовою та усною англійською на рівні, достатньому для 
навчання та спілкування в англомовному академічному середовищі; 

Дедлайн: 28 лютого 2021р. 
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6) мати можливість почати навчання у Сполучених Штатах з січня 2022 року. 
Фіналісти конкурсу не можуть самостійно обирати дати програми чи 
відкладати участь у програмі на пізніший термін; 

7) відповідати вимогам для отримання візи учасника програми обміну (J-1) для 
в’їзду до США. 

➢ Як взяти участь у програмі? – Для участі у програмі необхідно подати пакет 
документів, до якого входять:  

1) Заповнена анкета для участі у програмі обміну з електронним підписом; 

2) Два есе на теми «Чому я вважаю себе добрим кандидатом на участь в 
програмі Global UGRAD (UUAESE)» та «Мої досягнення в галузі STEM 
та/або підприємництва та можлива роль програми Global UGRAD (UUAESE) 
в майбутньому розвитку моєї кар’єри»;  

3) Копія першої сторінки закордонного паспорта або ID-картки; 

4) Два рекомендаційних листи із завіреним перекладом на англійську мову; 

5) Завірена копія залікової книжки чи витяг із залікової книжки та офіційний 
переклад на англійську мову. Копія має бути завірена печаткою навчальної 
установи, яка їх видала. Переклад на англійську мову завіряється 
установою, яка зробила переклад (це може бути навчальна установа або 
бюро перекладів); 

6) Офіційна довідка із зазначенням назви навчальної установи, факультету та 
курсу навчання студента (без перекладу); 

7) Завірені копії атестату про закінчення повної середньої освіти та додатку до 
нього для студентів першого курсу навчання (з перекладом на англійську 
мову, офіційно завіреним навчальною установою або бюро перекладів); 

8) Копія результатів стандартизованих тестів з англійської мови (не 
обов’язково); 

9) Додаткові документи (сертифікати, грамоти, тощо) можуть бути завантажені 
у розділ анкети «Портфоліо» (не обов’язково). 

Важливо: Для участі у програмі Global UGRAD (UUAESE) приймаються 
анкети виключно в електронній формі. Кандидатам необхідно зареєструватися 
на сайті Global UGRAD, щоб отримати доступ до онлайнової системи 
заповнення анкет для участі у програмі. 

➢ Яким є кінцевий термін подання анкети та інших документів? – Дедлайн 
для подання пакету документів спливає 28 лютого 2021 р. (00:00 за київським 
часом). 

➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? –
Більше інформації про конкурс Ви можете дізнатися: на сайті посольства США 
в Україні. За додатковими роз’ясненнями можна звертатися за електронною  
поштою KyivUGRAD@state.gov 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldlearning.org/ugrad
https://ua.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/academic-exchanges/global-ugrad/
mailto:KyivUGRAD@state.gov
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OECD Internship Programme: 

Програма стажування від Організації економічного 

співробітництва та розвитку 

➢ Тип програми: програма стажування для студентів 

➢ Хто є організатором програми? – Організацією та фінансуванням програми 
займається Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – 
міжнародна організація, до складу якої входять 37 країн світу.  

➢ Яка головна мета програми? – програма спрямована на залучення до роботи 
в Організації висококваліфікованих та цілеспрямованих студентів з різних країн 
світу, які матимуть змогу працювати над проєктами, пов’язаними зі 
стратегічною спрямованістю діяльності Генерального секретаря, та виконувати 
допоміжні корпоративні функції Організації. Головна мета програми полягає в 
наданні кандидатам, які успішно пройдуть процедуру відбору, можливості 
вдосконалити свої аналітичні та технічні навички під час роботи в міжнародній 
організації.  

Зокрема на учасників програми стажування будуть покладені наступні 
завдання: 

▪ участь в підготовці звітів та документації; 

▪ проведення дослідження та здійснення аналізу вже наявних матеріалів; 

▪ збір, обробка та аналіз даних; 

▪ допомога в розробці документів, робочих матеріалів та створенні публікацій 
на основі вище вказаних завдань, а також оформлення супровідних записок 
до договорів та підготовка додатків з технічних питань; 

▪ участь в засіданнях та нарадах; 

▪ підтримка та налагодження мереж взаємодій з посадовими особами, які 
працюють в державних адміністраціях, дослідниками, іншими міжнародними 
організаціями та представниками країн-членів ОЕСР; 

▪ надання допомоги в організації заходів, налагодженні комунікації, 
плануванні та проведенні оцінки діяльності. 

➢ Хто може скористатися пропозицією? – Програма стажування відкрита для 
студентів, які:  

▪ на період дії програми стажування навчаються на денній формі в 
університеті за спеціальністю, яка відповідає сфері діяльності ОЕСР; 

▪ мають змогу проходити стажування щонайменше місяць (мінімальний 
термін тривалості програми);  

Дедлайн: 1 березня 2021р. 
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▪ вільно володіють однією з двох офіційних мов ОЕСР (англійською або 
французькою) та знають іншу мову на достатньому для роботи рівні, або 
готові її вивчити. Знання інших мов, які використовують в ОЕСР буде 
перевагою; 

▪ володіють хорошими математичними навичками та навичками 
використання інформаційних технологій; 

▪ демонструють відмінні навички роботи з документами та комунікативні 
навички;  

▪ здатні працювати в команді з представниками різних культур та 
національностей.  

➢ Як взяти участь у програмі стажування? – Для участі в програмі потрібно 
подати заявку через онлайн платформу. В заявці обов’язково потрібно вказати 
дату та проміжок часу, впродовж якого Ви можете проходити стажування, 
оскільки на основі цієї інформації, а також в залежності від графіку відділу 
ОЕСР, де буде проходити стажування, визначатимуться дати початку програми.  

➢ Яким є термін проведення програми? – Набір стажерів здійснюється на 
постійній основі, а заявки на участь приймаються впродовж року. Втім, для 
участі в програмі стажування цієї зими варто подати заявку до 1 березня 2021 
р. (до 13:59 за київським часом). 

➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? – 
Більш детальну інформацію про програму Ви можете знайти на сайті 
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oecd.taleo.net/careersection/ext_2/joblist.ftl?lang=en
https://www.oecd.org/careers/internship-programme/
https://www.oecd.org/careers/internship-programme/
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DAAD EPOS: 

Курси післядипломної освіти з тематики сталого розвитку 

Німецької служби академічних обмінів 

➢ Тип програми: стипендіальні програми для студентів магістратури 

➢ Хто є організатором програми? – Організатором програми виступає 
Німецька служба академічних обмінів (DAAD).  

Зараз приймаються заявки на участь в двох магістерських програмах: 

І. Магістерська програма за напрямом «Глобальна охорона здоров’я міст» 

(Master of Science in Global and Urban Health) 

➢ В чому полягає пропозиція? – Програма передбачає стаціонарне навчання у 
Фрайбурзькому університеті впродовж одного року. Навчання здійснюється 
англійською мовою. Курс складається з трьох основних компонентів:  

1) Базовий навчальний модуль, в рамках якого вивчаються концепції та 
методи дослідження (16 кредитів ECTS);  

2) Модулі просунутого рівня (21 кредит ECTS), які охоплюють наступні теми: 

- інфекційні хвороби в умовах міського середовища та програми 
забезпечення якості;  

- охорона навколишнього середовища та раціональне використання 
природних ресурсів, а також боротьба з неінфекційними 
захворюваннями в умовах міського середовища; 

- питання міграції, злочинності та охорони психічного здоров’я мешканців 
міст, які живуть за межею бідності;  

3) Виконання навчально-дослідницького проєкту та написання магістерської 
дисертації (23 кредити ECTS).  

➢ Хто може взяти участь у програмі? – Кандидати на участь в програмі повинні 
відповідати наступним критеріям:  

▪ бути фахівцем в галузі охорони здоров’я, соціології та інших дотичних 
галузях, що підтверджується дипломом про вищу освіту (для участі в 
програмі потрібен щонайменше диплом бакалавра, кількість кредитів 
навчального плану підготовки якого становить 240 кредитів ECTS); 

▪ мати мінімум один рік досвіду роботи у відповідній сфері (досвід роботи для 
претендентів на стипендію від DAAD становить 2 роки);  

▪ мати високий рівень навичок читання та говоріння англійською мовою, 
підтверджений одним із сертифікатів: TOEFL (необхідно набрати 550 балів 
за умови проходження паперового варіанту тесту/213 балів – комп’ютерний 

Дедлайни: 1 та 31 березня 2021р. 
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варіант/72-94 бали – інтернет-варіант), IELTS (необхідно набрати більше 5 
балів), тест від DAAD (необхідно отримати оцінки А, В або С за всі чотири 
блоки тесту (читання, письмо, говоріння та аудіювання), знати англійську 
мову не нижче рівня В2 відповідно до шкали Загальноєвропейських 
Рекомендацій з мовної освіти. 

➢ Як взяти участь у програмі? – Для участі у програмі заявникам слід 
надіслати заявку та пакет документів (заповнений бланк заявки, фото з 
паспорта, CV, мотиваційний лист, копію диплома, копію довідки про академічну 
успішність, копію свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, 
сертифікат про рівень володіння англійською мовою та копію паспорта) на 
електронну адресу: mscguh@mail.medizin.uni-freiburg.de.  

➢ Яким є кінцевий термін подання заявки? – Заявки на участь у програмі 
приймаються до 1 березня 2021 р.  

➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? – 
Більше інформації про програму Ви можете дізнатися за наступними 
посиланнями:  

▪ загальна інформація про курси післядипломної освіти з тематики сталого 
розвитку -- на сайті DAAD; 

▪ інформація про магістерську програму за напрямом «Глобальна охорона 
здоров’я міст»  -- в брошурі програми (див. стор. 113); 

▪ інформація про процес подання заявки -- на сайті Фрайбурзького 
університету.  

 

ІІ. Магістерська програма за напрямом «Міжнародні масові комунікації»  

(International Media Studies) 

➢ В чому полягає пропозиція? –В межах магістерської програми за напрямом 

«Міжнародні масові комунікації» Боннський університет, Університет 

прикладних наук Бонн-Рейн-Зіг та Академія Deutsche Welle здійснюють 

підготовку фахівців в інформаційно-комунікаційній сфері та медіа індустрії. До 

програми включено проведення досліджень, лекційні та практичні заняття. 

Лекції проводять провідні фахівці в галузі комунікацій та представники ЗМІ в 

групах до 30 студентів з наступних дисциплін:  

▪ цифрові ЗМІ та їх розвиток; 

▪ журналістика; 

▪ масові комунікації; 

▪ робота із засобами масової інформації.  

➢ Хто може взяти участь у програмі? – Кандидати на участь в програмі 
повинні відповідати наступним критеріям: 

▪ мати диплом бакалавра або диплом, еквівалентний цьому ступеню; 

▪ мати два роки досвіду роботи в медіасфері після закінчення бакалаврату;  

▪ мати високий рівень володіння англіською мовою, підтверджений 
сертифікатом TOEFL (приймається тільки результат інтернет-варіанту 
тесту, мінімальна кількість балів для участі в програмі – 95) або IELTS 
(мінімум 7 балів).  

➢ Як взяти участь у програмі? – Заявку та пакет документів (який включає в 

себе мотиваційний лист, CV, диплом бакалавра, підтвердження відомостей 

mailto:mscguh@mail.medizin.uni-freiburg.de
https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/further-information-on-daad-programmes/epos/
https://www2.daad.de/medien/der-daad/medien-publikationen/publikationen-pdfs/2019_epos-broschuere-21-22.pdf
https://www.zmg.uni-freiburg.de/en/training/mscglobalhealth/application
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про професійний досвід, сертифікат про рівень володіння англійською мовою, 

рекомендаційний лист від університету, рекомендаційний лист від роботодавця, 

заповнений бланк заявки DAAD, свідоцтво про здобуття повної загальної 

середньої освіти) можна подати онлайн на сайті Університету прикладних наук 

Бонн-Рейн-Зіг. Для більш детальної інформації щодо процесу подання заявки, 

будь ласка, перейдіть за посиланням.  

➢ Яким є кінцевий термін подання заявки? – Заявки на участь у програмі 

можна подавати до 31 березня 2021 р.  

➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами участі у програмі? – Для 

отримання детальнішої інформації щодо програми перейдіть за наступними 

посиланнями:  

▪ загальна інформація про курси післядипломної освіти з тематики сталого 
розвитку -- на сайті DAAD; 

▪ інформація про магістерську програму за напрямом «Міжнародні масові 
комунікації»  -- в брошурі програми (див. стор. 128); 

▪ відповіді на популярні запитання щодо програми – на сайті Академії 
Deutsche Welle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dias.h-brs.de/d3/dwf.asp?FID=0x9B876A3A801CED459EFBF719CDC7669E&DWLink=1&Lang=en
https://www.dw.com/en/application-process/a-3766411
https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/further-information-on-daad-programmes/epos/
https://www2.daad.de/medien/der-daad/medien-publikationen/publikationen-pdfs/2019_epos-broschuere-21-22.pdf
https://www.dw.com/en/dw-akademie/faq/s-12282
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University of Warsaw Eastern Scholarships:  

Стипендії на дворічну магістерську програму «Східні студії» у 

Варшавському університеті 

➢ Тип програми: стипендіальна програма для випускників магістратури 

➢ Хто є організатором програми? – Організатором програми виступає Центр 
східноєвропейських студій Варшавського університету 

➢ В чому полягає пропозиція? – Програма передбачає навчання у 
Варшавському університеті протягом 2 років з отриманням стипендії впродовж 
9 місяців (1500 злотих на місяць). Програма навчання охоплює проблематику 
історії та сучасності Центральної та Східної Європи, Росії та всього 
посткомуністичного простору, зокрема національні та політичні питання. Також 
до неї включено елементи історії мистецтва, літератури, культури, соціології, 
географії, демографії, права, економіки.  

Навчання проходить за наступними спеціальностями:  

▪ Східна Європа; 
▪ Центральна Європа; 
▪ Балкани; 
▪ Росія; 
▪ Кавказ та Центральна Азія. 

➢ Хто може взяти участь у програмі? – Кандидати на участь у програмі повинні 
відповідати наступним критеріям: 

▪ диплом про повну вищу освіту (магістра або спеціаліста), перевага 
надаватиметься гуманітарному профілю. Наукова робота та/або 
організаційний досвід і практика у сфері зацікавлень «Східних студій» також 
буде перевагою;  

▪ вік до 30 років; 

▪ загальна обізнаність із проблематикою Східної та Центральної Європи, Росії, 
Середньої Азії та Кавказу, зокрема періоду XX ст. та сучасності, передусім 
після Другої світової війни (особливо після 1991 р.); 

▪ позитивний результат письмового тесту на визначення рівня загальних знань 
та кваліфікаційної співбесіди; 

▪ знання польської мови на рівні В2; 

▪ знання англійської та російської мов на рівні, що дозволяє розуміти лекції та 
наукову літературу. 

➢ Як взяти участь у програмі? – Для того, щоб взяти участь у програмі, 
необхідно надіслати на електронну адресу stypendia.studium@uw.edu.pl 
наступні документи:  

Дедлайн: 20 березня 2021р. 

mailto:stypendia.studium@uw.edu.pl
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1) заповнену анкету (посилання для завантаження);  

2) копію диплому про повну вищу освіту;  

3) мотиваційний лист польською мовою;  

4) СV англійською мовою;  

5) перелік всіх професійних публікацій; 

6) сертифікати, що підтверджують рівень володіння польською мовою (не 
нижче В2);  

7) за бажанням -- інші дані, документи або інформація, які, на думку кандидата, 
могли б вплинути на рішення комісії.  

➢ Яким є кінцевий термін подання заявки? – Пакет документів необхідно 
надіслати не пізніше 20 березня 2021 р. (до 00:59 за київським часом).  

➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами участі у програмі? – З 
детальною інформацією про програму можна ознайомитися на сайті Центру 
східноєвропейських студій Варшавського університету та в офіційній брошурі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://english.studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/STYPENDIA-WSCHODNIE-2020_ANG.doc
https://english.studium.uw.edu.pl/scholarship-programs/scholarship-for-eastern-studies/
https://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Stypendia-eng.pdf
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Study in Canada Scholarships: 

Стипендіальні програми Канадського уряду 

➢ Тип програми: стипендіальні програми навчання та індивідуальних 
досліджень для студентів бакалаврату, магістратури та аспірантів 

➢ Хто є організатором програми? – Програму координує та фінансує 
Департамент закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади (DFATD)  

➢ В чому полягає пропозиція? – Програма передбачає короткострокове 
навчання в рамках академічного обміну або проведення індивідуальних 
досліджень в закладах вищої освіти Канади. Розмір стипендії залежить від 
тривалості навчання: 

▪ для студентів бакалаврату, магістратури або аспірантів, що навчатимуться 
або проводитимуть дослідження в Канаді протягом одного навчального 
семестру (мін. 4 місяці), загальний обсяг стипендії становитиме 10,2 тис. 
канадських доларів; 

▪ для студентів магістратури або аспірантів, що навчатимуться або 
проводитимуть дослідження в Канаді протягом 5-6 місяців, загальний обсяг 
стипендії становитиме 12,7 тис. канадських доларів. 

Стипендія покриває вартість візи, дорожні витрати на приїзд до Канади та 

повернення до України, страхування здоров’я, витрати на проживання та 

харчування та кошти на придбання навчальних матеріалів. 

Список канадських ЗВО, що можуть приймати стипендіатів, наведений за 
посиланням.  

➢ Хто може взяти участь у програмі? – Кандидати на участь у програмі повинні 
відповідати наступним критеріям: 

▪ бути громадянами України;  

▪ бути студентами денного відділення бакалаврату, магістратури або 
аспірантури українських ЗВО; 

▪ на високому рівні володіти англійською та/або французькою мовами 
(відповідно до вимог приймаючого ЗВО); 

▪ не бути бенефіціарами інших стипендій та грантів Канадського уряду; 

▪ мати можливість прибути до Канади: 

- до початку осіннього/зимового семестру 2021/2022 (до вересня 2021 р. 
або до січня 2022 р.) у випадку участі в семестральній програмі обміну; 

- між 1 червня 2021 р. та 1 лютого 2022 р. у випадку проведення 
індивідуальних досліджень. 

Дедлайн: 30 березня 2021р. 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/prepare/designated-learning-institutions-list.html6
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➢ Як взяти участь у програмі? – Заявку на отримання стипендії до DFATD 
мають подавати канадські ЗВО на підставі звернення від українських кандидатів, 
а не самі українські кандидати. Для того, щоб взяти участь у програмі, 
кандидати, зі свого боку, мають виконати такі кроки: 

1) З’ясувати у відділі міжнародної академічної мобільності свого (українського) 
навчального закладу наявність чинних договорів про академічне 
співробітництво або меморандумів про взаєморозуміння з канадським ЗВО, 
який цікавить кандидата. Для студентів бакалаврату та магістратури 
наявність такого договору чи меморандуму є обов’язковою умовою 
отримання стипендії; для аспірантів – бажаною, але не обов’язковою.  
Канадські ЗВО-партнери КПІ ім. Ігоря Сікорського наведені за посиланням; 

2) Безпосередньо або через відділ міжнародної академічної мобільності свого 
(українського) навчального закладу повідомити канадський ЗВО про своє 
бажання взяти участь у стипендіальній програмі.  

3) Вчасно підготувати та надати для оформлення заявки канадському ЗВО 
необхідні супровідні документи: 

- копію документу, що підтверджує громадянство України; 

- довідку про навчання в бакалавраті, магістратурі або аспірантурі 
українського ЗВО на (на офіційному бланку, англійською або 
французькою мовами); 

- лист про наміри, в якому кандидат обґрунтовує свій вибір навчального 
закладу та програми навчання/досліджень в Канаді (англійською або 
французькою мовами); 

- лист підтримки від імені наукового керівника, викладача або голови 
міжнародного відділу українського ЗВО (на офіційному бланку, 
англійською або французькою мовами); 

- підписану копію чинного договору про академічне співробітництво або 
меморандуму про взаєморозуміння між українським та канадським ЗВО 
(на офіційному бланку, англійською або французькою мовами) – 
обов’язково для студентів бакалаврату та магістратури, бажано для 
аспірантів; 

- лист-запрошення від канадського наукового керівника (на офіційному 
бланку, англійською або французькою мовами) – обов’язково для 
аспірантів; 

- підписану копію згоди на обробку особистих даних (посилання на 
завантаження). 

➢ Яким є кінцевий термін подання заявки? – Канадські ЗВО, що діють на 
підставі звернення українських кандидатів, мають подати заявку до DFATD не 
пізніше 30 березня 2021 р. Кандидати повинні повідомити канадські ЗВО про 
свій намір участі в програмі та надати всі необхідні документи заздалегідь.  

➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами участі у програмі? – З 
детальною інформацією про програму можна ознайомитися на урядовому сайті 
про навчання в Канаді EduCanada. 

 

 

 

https://kpi.ua/partners
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/assets/pdfs/privacy-notice-statement-non-canadians-eng.pdf
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/study-in-canada-sep-etudes-au-canada-pct.aspx?lang=eng
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DLR-DAAD Research Fellowships: 

Дослідницькі стипендії Німецької служби академічних обмінів та 

Німецького центру авіації і космонавтики  

➢ Тип конкурсу: стипендіальні програми для аспірантів  

➢ Хто є організатором конкурсу? – Співорганізаторами програми є Німецький 
центр авіації та космонавтики (DLR) та Німецька служба академічних обмінів 
(DAAD).  

➢ В чому полягає пропозиція? – Німецький центр авіації та космонавтики 
займається розробкою та аналізом космічних кораблів та місій (наприклад, 
ракетні установки, орбітальні станції та космічні системи розвідки, супутники),  
а також проводить їх оцінку з врахуванням технічних характеристик та 
показників витрат. В рамках аспірантської програми Ви разом з іншими 
науковцями з різних куточків світу будете досліджувати та розробляти 
технології та підходи до використання космічних ресурсів на поверхнях місяця 
та Марса впродовж 6-24 місяців.  

Дослідження Ви можете здійснювати за двома темами:  

1. «Розробка концепцій виробництва матеріалів на основі поєднання 
космічних ресурсів та відходів виробництва для підтримки 
життєдіяльності» (Development of material concepts based on the 
combination of space resources and life support waste products). Основні 
завдання в рамках цього дослідження включають наступне: дослідження 
різноманітних космічних ресурсів та відходів виробництва для підтримки 
життєдіяльності з точки зору їх придатності для матеріального виробництва 
в рамках майбутніх космічних місій; аналіз поєднання різноманітних 
ресурсів з новими матеріалами; проведення оцінки ймовірного 
використання цих матеріалів з точки зору їх застосування, методу 
виробництва та обробки; моделювання одного процесу виробництва в 
якості лабораторного випробування; проведення наукового експерименту та 
дослідження характеристик виготовленого матеріалу; документація та 
публікація результатів наукових досліджень.  

2. «Видобуток кисню з реголіту для виробництва палива для 
космічних кораблів на місці експлуатації» (Extraction of oxygen from 
regolith for in situ spacecraft propellant production). До головних завдань в 
рамках програми належать: дослідження різноманітних процесів видобутку 
кисню з реголіту; моделювання одного з процесів в якості лабораторного 
експерименту; конструювання контрольно-перевірочного стенду для 
експерименту; комунікація зі спеціалістами технічного профілю та 
підприємствами-постачальниками; проведення наукових експериментів та 
дослідження особливостей процесу видобутку; документація та публікація 

Дедлайн: 30 квітня 2021р. 
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результатів наукових досліджень. 

➢ Хто може взяти участь у програмі? – Обов’язковими вимогами до кандидатів 
на участь у програмі є:  

▪ наявність диплому магістра за спеціальностями: машинобудування; авіа- та 
ракетобудування; фізика; конструювання, виробництво та технічне 
обслуговування або іншими суміжними дисциплінами;  

▪ наявність досвіду в конструюванні та проведенні наукових експериментів; 

▪ високий рівень володіння англійською мовою, підтверджений сертифікатом 
TOEFL IBT (мін. 79 балів) або IELTS (мін. 6.5 балів). 

➢ Як взяти участь у програмі? – Процедура подання заявки та пакету 
документів (до якого входить заповнений бланк заяви, мотиваційний лист; CV; 
список публікацій; автореферат магістерської або кандидатської дисертації; 
диплом та додаток до диплому; сертифікат, що підтверджує рівень володіння 
англійською; завірений переклад всіх документів англійською або німецькою 
мовою) здійснюється онлайн через портал DAAD.  

➢ Яким є термін проведення конкурсу? – Пакет документів необхідно подати 
до 30 квітня 2021 р. 

➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоб 
дізнатися більше про програму, будь ласка, перейдіть за посиланнями: 

▪ загальні умови участі та перелік необхідних документів наведені на сайті 
DAAD; 

▪ опис програми «Розробка концепцій виробництва матеріалів на основі 
поєднання космічних ресурсів та відходів виробництва для підтримки 
життєдіяльності» наведений в брошурі № 491; 

▪ опис програми «Видобуток кисню з реголіту для виробництва палива для 
космічних кораблів на місці експлуатації» наведений в брошурі №489.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.daad.de/
https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/dlr-daad-research-fellowships/
https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/in-deutschland-studieren-forschen-lehren/491_phd_space_resources_and_life_support_waste_products.pdf
https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/in-deutschland-studieren-forschen-lehren/489_phd_in_situ_spacecraft_propellant_production.pdf
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Fulbright Graduate Student Program: 

Програма імені Фулбрайта  

для студентів старших курсів та випускників ЗВО  

на навчання в США 

➢ Тип програми: стипендіальна програма для студентів та випускників 
магістратури  

➢ Хто є організатором програми? – Програму координує Представництво 
Інституту міжнародної освіти в рамках Програми імені Фулбрайта в Україні.  

➢ В чому полягає пропозиція? –В рамках програми учасники отримують 
післядипломну освіту в США, яка включає в себе поєднання навчання з 
індивідуальною дослідницькою працею. Система цього рівня освіти 
передбачає широкий спектр можливостей: здобуття магістерського ступеня; 
навчання за суміжною спеціальністю; підготовка до кваліфікаційних іспитів та 
вступ до аспірантури. 

Навчання здійснюється за широким переліком спеціальностей, побачити який 
можна за посиланням. 

➢ Хто може взяти участь у програмі? – Кандидати на участь у програмі повинні 
відповідати наступним критеріям: 

▪ мати українське громадянство та проживати в Україні на момент подання 
заявки; 

▪ володіти англійською мовою на рівні, достатньому для професійного 
спілкування в англомовному академічному середовищі; 

▪ мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (у 
серпні 2022 р.); 

▪ бути готовими повернутись в Україну щонайменше на 2 роки після 
завершення стипендіальної програми (відповідно до вимог візи J-1, яку 
отримують учасники програм обмінів). 

➢ Як взяти участь у програмі? – Кандидати повинні подати до Офісу Програми 
імені Фулбрайта комплект документів, до якого входять: 

1) онлайнова анкета (посилання на завантаження); 

2) три рекомендаційні листи; 

3) копії всіх документів про вищу освіту, які свідчать про отриману 
кваліфікацію, ступінь чи звання або копія залікової книжки для студентів 3-
6-х курсів, якіще не отримали диплом на момент конкурсу; 

4) портфоліо (для кандидатів з творчих напрямків); 

5) підписана копію згоди на обробку особистих даних (посилання на 
завантаження). 

Дедлайн: 16 травня 2021р. 

https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-graduate-student-program/
https://fulbright.org.ua/?p=225
https://apply.iie.org/apply/?sr=7441b487-d10f-4080-a852-f59c3f617388
https://fulbright.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/permission.pdf
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Детальний опис необхідних для участі в програмі документів та етапів 
конкурсного відбору Ви можете знайти за посиланням.  

➢ Яким є кінцевий термін подання заявки? – Для участі в програмі необхідно 
подати повний комплект документів до 16 травня 2021 р. (до 24:00 за київським 
часом). 

➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами програми? – Детальні 
умови участі в програмі викладені на сайті Програми імені Фулбрайта в Україні, 
а також в Інструкції для учасників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fulbright.org.ua/uk/student-documents/
https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-graduate-student-program/
https://fulbright.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/fulbright-graduate-student-program_ukraine_instructions_-2022-2023_red.pdf
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИІЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Випуск №251 інформаційного бюлетеня «Джерело» 

можна знайти на сайті відділу: ipd.kpi.ua 

За додатковою інформацією звертайтеся до кімнати 171(5) головного корпусу. 

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

E-mail: s.shukayev@kpi.ua 

Керівник відділу координації міжнародної проєктної діяльності –  

Сергій Миколайович Шукаєв 

17/02/2021 

 

 

Київ 2021 

https://ipd.kpi.ua/
mailto:s.shukayev@kpi.ua

