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До уваги деканів факультетів, директорів 

інститутів та керівників підрозділів універ-

ситету! Відділ міжнародних проектів пові-

домляє про вихід 232 випуску інформацій-

ного бюлетеня «Джерело» в галузі міжна-

родної науково-технічної та зовнішньоеко-

номічної діяльності  КПІ ім. Ігоря Сікорсь-

кого. 
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У  рамках програми «Горизонт 

2020» анонсовані конкурси за 

напрямом «Відмінна наука», у межах 

ініціативи «Майбутнє і технології, що 

розвиваються». Виклик FET Open прагне 

встановити європейське лідерство в 

царині раннього вивчення майбутніх 

технологій. Він шукає можливості 

довгострокової вигоди для громадян, 

економіки й суспільства. 

 

FET Open спрямований на мобілізацію 

найбільш творчих і перспективних 

дослідників Європи з усіх дисциплін для 

спільної роботи й вивчення того, що 

може стати провідною технологічною 

парадигмою майбутнього. 

 

 

У межах цього виклику оголошені такі 

конкурси: 

FETOPEN-01-2018-2019-2020:  

FET-Open Складне сучасне мислення; 

Дата відкриття: 07.11. 2017 

Кінцеві терміни подання заявок:  

24. 01. 2019  

18. 09. 2019  

13. 05. 2020 

FETOPEN-03-2018-2019-2020: 

Інноваційний майданчик FET; 

Дата відкриття: 07.11. 2017 

Кінцеві терміни подання заявок: 

16.10. 2018 

08. 10. 2019  

14. 10. 2020 

 

Детальніше за посиланням. 

Конкурс FET OPEN –  нові ідеї для радикально нових 
технологій 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-03-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defa
https://www.zef.de/doctoral-program/admissions/apply-to-bigs-dr.html
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І ніціатива Freigeist від компанії 

Volkswagen спрямована на 

підтримку молодих, креативних 

науковців у різних галузях. ЇЇ метою є 

розвиток виняткових дослідницьких 

проектів та суттєвий внесок у майбутню 

кар’єру дослідників. 

 

Завдяки гранту перспективні науковці 

зможуть реалізувати дослідження у 

обраних галузях. Щорічно передбачено 

від 10 до 15 грантів, які можуть 

виплачуватися впродовж 5 років.  

 

Фінансові умови:  

• заробітна платня науковця; 

• покриття витрат на дослідження. 

 

Критерії відбору:  

• особисті якості апліканта;  

 

• наукова якість та оригінальність  

     проекту; 

• відповідність між проектною 

пропозицією, особистим профайлом 

заявника та цілями фінансування; 

• можливість апліканта до  

самостійного дослідження; 

• потенціал для досягнень, нових 

методологічних підходів, 

міждисциплінарної співпраці; 

• конструктивний підхід до можливих 

ризиків.  

 

Кінцевий термін подання: 

11 жовтня 2018 року 

 

Детальніше про можливість та умови 

подання за посиланням. 

Програма для науковців від компанії Volkswagen 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/MB_99_e.pdf
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Ц ентр права та суспільства 

Кардіффського університету 

пропонує можливості для дослідження 

молодим науковцям.  

 

Кінцевий термін подання: 

15 вересня 2018 року. 

 

Фінансові умови: 

• грант у розмірі до £1000: сплата 

видатків на транспорт, покриття 

витрат на проживання.  

 

Тривалість програми: до 1 місяця.  

 

Вимоги до кандидатів: 

• приймаються заявки від науковців, які  

 

     ще на початку своєї кар'єри; 

• подавати заявки можуть апліканти, 

які працюють у соціально-правовій 

сфері; 

• необхідно знати англійську мову. 

  

У заявці потрібно вказати короткий опис 

свого дослідницького проекту (500 слів). 

Стипендіати повинні будуть провести 

щонайменше один дослідницький 

семінар під час перебування в 

університеті. 

 

Детальніше про умови подання й 
програму на сайті.  

Грант на дослідження від Кардіффського 
університету у Великій Британії 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.cardiff.ac.uk/jobs/fellowships/the-centre-of-law-and-society-research-visitor-fellowship-call
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 (AAUW) була офіційно 

заснована 1881 року. Це некомерційна 

організація, що просуває справедливість 

для жінок і дівчат за допомогою 

просвітницької діяльності, освіти і 

досліджень.  

 

Стипендія AAUW існує з 1917 року і  

надається для дослідження чи повного 

навчання жінок, які не є громадянками 

чи постійними мешканками США.  

 

Критерії відбору: 

• перевага надається жінкам, які 

демонструють попереднє 

зобов'язання щодо просування прав 

жінок та дівчат через громадську, 

суспільну, професійну діяльність; 

• намір присвятити повний робочий 

день для дослідження/навчання; 

• намір повернутися до своєї країни 

після закінчення програми, щоб 

продовжувати кар’єру; 

• володіння англійською мовою. 

  

Фінансові умови:  

• у залежності від ступеня (від магістра 

до PhD) – від $18 000 до $30 000; 

• стипендія покриває витрати на освіту, 

проживання, догляд за дитиною, 

поїздки на зустрічі, конференції або 

семінари, якщо вони не перевищують 

10 відсотків від стипендії.  

 

Тривалість програми: 10 місяців.  

 

Кінцевий термін подання: 

до 15 листопада (щорічно). 

 

Детальніше про стипендію на сайті. 

 

Міжнародна американська стипендія  для жінок 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.aauw.org/what-we-do/educational-funding-and-awards/international-fellowships/if-application/
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С типендія Toptal Empowering 
Future Female Leaders to Change 

the World призначена для жінок із 
великим лідерським потенціалом, які 
хочуть змінити світ. 
 
Жінки все ще залишаються недостатньо 
представленими в багатьох сферах і на 
керівних посадах. Toptal надає 
можливість винятковим апліканткам 
подолати бар'єри та досягнути 
надзвичайних результатів.  
 
Для того, щоб взяти участь у програмі 
претендентка має описати в блозі обрану 
нею ідею для зміни світу. Публікація 
повинна містити певні ключові 
елементи, зокрема бачення зміни світу 
апліканткою. 
 
Критерії відбору:  
• жінки віком від 16 років; 
• це міжнародна програма, але  

 
претендентка має бути законною 
громадянкою своєї країни; 

• у програмі не можуть взяти участь 
громадянки країн, де вона 
заборонена, а також представниці 
регіонів, визначених у законодавстві 
США (наприклад, Автономна 
Республіка Крим, Північна Корея, 
Іран і т.д.). 
 

Фінансові умови: 
• стипендія в розмірі $ 10 000; 
• рік наставництва від експерта Toptal 

із відповідними навичками та 
знаннями. 
 

Кінцевий термін подання: 
 різний для кожного регіону, для Європи 
– 31 січня 2019 року.  
 
Детальніше прочитати про умови участі 
в конкурсі та подати заявку можна на 
сайті.  

Конкурс для дослідників від Fed4FIRE 
Стипендіальна програма для жінок Toptal 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.toptal.com/scholarships-for-women
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У ніверситет RMIT у В'єтнамі 

пропонує щорічно дві стипендії 

для жінок, які планують навчання в 

аспірантурі.  Ще дві стипендії будуть 

запропоновані найкращим аплікантам, 

незалежно від статі. Ця стипендіальна 

можливість буде цікавою для охочих 

отримати досвід наукової діяльності та 

життя в Азії. 

 

Тривалість програми: 3 роки з 

можливістю продовження.  

 

Критерії відбору:  

• диплом магістра з відзнакою;  

• знання англійської мови ( IELTS 6.5 

або еквівалент); 

• «сильний» дослідницький проект. 

 

 

 

Фінансові умови:  

• стипендія покриває 50 % вартості  

навчання (окрім описаної, є інші 

програми, які покривають 100 % 

вартості навчання). 

 

Кінцевий термін подання: 

• 30 листопада (щорічно), зарахування 

в лютому наступного року; 

• 31 липня (щорічно), зарахування в 

жовтні того ж року.  

 

Апліканти можуть подати заявку через 

електронну пошту: 

phd.enquiries@rmit.edu.vn. 

Кандидати, які подають заявку на 

стипендію, повинні подати її разом із 

необхідними документами. Детальніше 

про стипендію на сайті.  

Стипендія RMIT у В’єтнамі 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.rmit.edu.vn/scholarships-applicants-enrolling-phd-program
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П ремія Energy Globe – це один із 

найпрестижніших нині 

екологічних призів у світі. Його мета 

полягає в тому, щоб представити успішні 

проекти широкій аудиторії та 

продемонструвати, що для багатьох 

екологічних проблем вже існують 

реальні рішення. До участі 

запрошуються інноваційні проекти, 

зосереджені на збереженні ресурсів, 

поліпшенні якості повітря й води, 

енергоефективності та поновлюваних 

джерелах енергії. Також у конкурсі 

можуть брати участь ініціативи, 

спрямовані на поширення 

поінформованості в цих сферах. 

 

Проекти можуть подавати окремі особи, 

університети, компанії, державні органи 

і т.д. Найкращі ініціативи будуть 

відзначені в межах церемонії 

нагородження та  представлені 

міжнародним ЗМІ. 

 

Загальний розмір призового фонду  

складає 10 000 євро.  

 

Категорії нагород:  

1.Земля; 

2. Вогонь; 

3. Вода; 

4. Повітря; 

5. Молодість; 

6. «Сталі пластмаси» (Sustainable 

Plastics)  

 

Кінцевий термін подання:  

21 листопада 2018 року 

 

Детальніше дізнатися про премію та 

подати заявку можна за посиланням.  

Energy Globe Award 2019 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://data.energyglobe.com/submission
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Ц ього року премія відзначить 

проекти, у яких 

використовуються інтегровані рішення, 

що поєднують залучення наявних 

технологій із застосуваннями ІКТ: 

проривні технології для подолання 

інфраструктурних бар'єрів; а також 

рішення для зниження вартості доступу, 

інновації в онлайн-навчанні, 

інтелектуальні системи управління 

навчанням, машинний переклад, великі 

дані та технології зображень. 

 

Тема премії 2018 року –  «Використання 
інноваційних ІКТ для забезпечення 

освіти найменш захищених груп 
населення». 

 

Фінансові умови:  

• розмір однієї нагороди складає  

     $ 25 000; 

• вручення відбудеться у штаб- 

 

квартирі ЮНЕСКО в Парижі; 

• усього передбачено дві премії. 

 

Кінцевий термін подання: 

31 жовтня 2018 року. 

 

Процес подання заявки складається з 

двох етапів:   

 

• кандидат повинен заповнити та 

подати онлайн-заявку через 

Національну комісію у справах 

ЮНЕСКО або громадську 

організацію (NGO)  – офіційного 

партнера ЮНЕСКО; 

• зацікавлена Національна комісія у 

справах ЮНЕСКО або громадська 

організація, що є партнером 

ЮНЕСКО,  повинні переглянути 

заявки та висунути кандидатів. 

 

Детальніше про премію та вимоги до 

проектів за посиланням.  

Премія ЮНЕСКО в галузі використання ІКТ в освіті 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://en.unesco.org/sites/default/files/ictprize_2018_criteria_en.pdf
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С типендіальна програма імені 

Г’юберта Гамфрі  призначена 

для досвідчених професіоналів, 

зацікавлених у зміцненні їхніх 

лідерських навичок через взаємообмін 

знаннями та розуміннями питань, 

актуальних для США та країн-

партнерів. Стипендія пропонує цінні 

можливості для професійного розвитку 

за допомогою університетських курсів, 

відвідування конференцій та 

практичного досвіду роботи.  

 

Напрямки програм: 

сільськогосподарський розвиток, 

комунікації/журналістика, фінанси та 

банківська справа, запобігання ВІЛ, 

управління людськими ресурсами, 

право, природні ресурси й т.д. 

  

Тривалість програми: 10 місяців.  

Кінцевий термін подання: 

до 1 жовтня (щорічно). 

 

 

Фінансові умови:  

• оплата навчання в університеті; 

• курс англійської мови, якщо це 

необхідно заявнику; 

• витрати на проживання, включаючи 

одноразову виплату; 

• покриття витрат на лікування;  

• одноразова компенсація; 

• авіапереліт (міжнародний переліт у 

та з США, а також локальні поїздки 

на заходи) і т.д.  

 

Критерії відбору: 

• ступінь бакалавра; 

• щонайменше 5 років досвіду роботи 

на повну ставку; 

• незначний досвід перебування у США 

або його відсутність; 

• лідерські якості; 

• англійська мова та ін.  

 

Детальніше про програму на сайті.  

Стипендіальна програма імені Г’юберта Гамфрі 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.humphreyfellowship.org
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Г ранти призначені для вчених або 

письменників, які відзначилися у 

своїх галузях. Успішні апліканти 

працюватимуть у резиденції 

Дослідницького інституту Гетті чи 

локації Гетті Вілла в Лос-Анджелесі. Там 

вони реалізовуватимуть власні проекти 

без академічних зобов'язань. 

 

Учасники резиденції долучатимуться до 

своїх колег на щотижневих зустрічах, 

присвячених щорічній дослідницькій 

темі, братимуть участь у 

інтелектуальному житті Гетті.  

 

Кінцевий термін подання: 

1 жовтня 2018 р. 

 

Тривалість програми: 

• 3 місяці (із вересня до грудня, січень-

березень, квітень-червень); 

 

• 6 місяців (з вересня до березня, із 

січня до червня); 

• 9 місяців (з вересня до червня).  

 

Фінансові умови: 

• тримісячна резиденція – $ 17 200; 

• шестимісячна – $ 42 000; 

• дев’ятимісячна – $ 65 000.  

 

Грант покриває витрати на проживання, 

робоче середовище, вартість квитків до 

Лос-Анджелеса та назад.  

 

Детальніше про можливість на сайті 

програми.  

 

Грантова програма Гетті для досліджень 
 у Каліфорнії 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
http://www.getty.edu/foundation/initiatives/residential/getty_scholars.html
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Л ондонський університет 

королеви Марії надає 

можливість навчання на 

магістерській програмі студентам 

юридичних спеціальностей із країн, що 

розвиваються. Цей виш є одним із 

найбільших та найпрестижніших у 

країні. Фінансування відбувається за 

рахунок премії Chevening Awards.  

 

Chevening Awards – це велика програма 

нагород від уряду Великої Британії, 

спрямована на розвиток майбутніх 

лідерів та впливових людей. 

Переглянути інші можливості в межах 

цієї програми можна на сайті. 

 

Вимоги до кандидатів:  

• високий рівень знання англійської 

мови; 

• відповідність вимогам для навчання  

    

на обраній магістерській програмі.  

 

Фінансові умови:  

• повна оплата навчання; 

• покриття витрат на проживання; 

• компенсація вартості авіаквитків та 

інших витрат.  

 

Кінцевий термін подання: 

6 листопада 2018 року.  

 

Заявки на отримання стипендії 

подаються безпосередньо до Chevening 

Awards. 

 

Кандидати, які хочуть навчатися на 

магістерській програмі в Лондонському 

університеті королеви Марії, мають 

подати заявку за допомогою онлайн-

форми. 

Премія Chevening Awards у Великій Британії 

Дедлайн: 

6 листопада 

2018 року 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
http://www.chevening.org/apply
http://www.qmul.ac.uk/postgraduate/taught/applyfortaughtprogrammes/
http://www.qmul.ac.uk/postgraduate/taught/applyfortaughtprogrammes/
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П рограма Globalink Research 

Internship залучає українських 

студентів до навчання в найкращих 

університетах Канади. Кандидати, які 

успішно пройдуть відбір, візьмуть 

участь у дослідницькому стажуванні в 

різних галузях: інженерні, технічні й 

математичні, гуманітарні й соціальні 

науки.  

 

Кінцевий термін подання: 

19 вересня 2018 року. 

 

Тривалість стажування: 12 тижнів.  

 

Програма передбачає: 

• роботу над спільним проектом із 

професором канадського 

університету (згідно Ваших 

інтересів, навичок та попереднього 

досвіду); 

 

• зарахування на період стажування до  

      канадського університету; 

• підтримку студентів-менторів у 

кампусі канадського університету; 

• можливість відвідування, воркшопів, 

семінарів із професійного розвитку; 

• сертифікат, що підтверджує 

проходження програми Globalink 

Research Internship. 

 

Фінансові умови: 

• програма покриває витрати на 

переліт Україна-Канада-Україна; 

• включено трансфер із аеропорту до 

місця проживання; 

• компенсація витрат на житло, 

харчування; 

• медичне страхування.  

Детальніше про програму за 

посиланням. 

 

Програма стажування для студентів у Канаді 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
http://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-internship
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ 

СІКОРСЬКОГО» 

Випуск № 232 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 – Савлук Орися 

E-mail: s.shukayev@kpi.ua 

Керівник відділу міжнародних проектів –  

Шукаєв С.М. 

22/08/2018  

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
http://ipd.kpi.ua

