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Випуск 231 

До уваги 
деканів факультетів, директорів інститутів та керів-

ників підрозділів університету! 
 Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 

231 випуску інформаційного бюлетеня  
«Джерело» 

 в галузі міжнародної науково-технічної та 
 зовнішньоекономічної діяльності  
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Джерело 

С типендіальний фонд Австрії 
пропонує можливість навчання, 

дослідження для іноземних студентів 
бакалаврату, магістратури, аспірантури.  
 
Спеціальності в межах програми: 
природничі, технічні науки, медицина, 
сільськогосподарські, соціальні, 
гуманітарні науки, мистецтво.  
 
Кінцевий термін подання: 1 вересня 
2018 року. 
 
Тривалість програми: 1 – 4 місяці. 
 
Перелік необхідних документів: 
• онлайн-заявка; 
• 2 рекомендаційних листи від 

викладачів університету; 
• лист-підтвердження від австрійської 

установи, що приймає студента; 
• копія паспорта; 
• копія бакалаврського, магістерського  

або аспірантського диплому та/або 
довідка з університету про ваше 
навчання на програмі. 
 
Вимоги до кандидатів:  
• громадяни будь-яких країн, окрім 

Австрії; 
• здобувачі докторського ступеня: до 40 

років (народжені після 1 вересня 1978 
року або після цієї дати); 

• інші апліканти: до 35 років 
(народжені 1 вересня 1983 року або 
після цієї дати). 

 
Фінансові умови:  
• стипендія в розмірі 1050 євро на 

місяць; 
• оплата проживання; 
• можливе відшкодування оплати 

проїзду. 
 
Детальніше про стипендію за 
посиланням. 
 

 
Стипендіальна програма австрійського уряду 

http://ipd.kpi.ua/category/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
https://grants.at/en/?=MjAxMzdfMjEyNzFfMjQ=
https://www.zef.de/doctoral-program/admissions/apply-to-bigs-dr.html
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У часниками програми можуть 

стати науковці вишів, науково

-дослідних установ та підприємств. 

Конкурс триватиме до 24 вересня 

2018 року. 

Проектні пропозиції розглядатимуть 

відповідно до таких пріоритетних 

напрямів: 

• інформаційні та комунікаційні 

технології; 

• енергетика та енергоефективність; 

• раціональне природокористування, 

у тому числі агротехнології; 

• науки про життя, нові технології 

профілактики та лікування; 

• найпоширеніші захворювання; 

• нові речовини і матеріали. 

Фінансові умови: 

фінансування виділяється два роки 

поспіль, на кожен рік окремо. Рішення 

про продовження фінансування 

наступного року ухвалюється  

після розгляду звіту за попередній рік 

роботи. 

Критерії відбору 

Крім наукової відповідності, 

основними критеріями оцінки є такі: 

• наукова цінність проекту; 

• взаємодоповнюваність 
дослідницьких груп; 

• перспективність співпраці. 

Участь у проектах молодих вчених і 
викладачів вітатиметься. 

Керівники та основні учасники 
проектів можуть подавати кілька 
заявок. Однак керівники не зможуть 
отримати фінансування більше, ніж за 
одним проектом. 

Детальніше про конкурс за 
посиланням. 

Завантажити аплікаційну картку 
учасника можна тут.  

Телефон для довідок - (044) 287-82-35 

КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИХ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ НА 2019–2020 РОКИ 

http://ipd.kpi.ua/category/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/07/23/1-infokonkursukr-kitay20192020.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/07/23/2-application-form-en%20UKR-China_2018.doc
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У  партнерстві з Університетом 
Париж-Сакле, Інститут 

передових досліджень (Institute for 
Advanced Study — IAS)  у Франції 
запрошує до участі в конкурсі  
міжнародних науковців високого рівня. 
 
Успішний аплікант отримає переваги 
умов роботи в науковому оточенні IAS, а 
також у лабораторіях Університету 
Париж-Сакле.  
 
Спеціалізація: гуманітарні і соціальні 
науки. 
 
Теми для досліджень:  
•  «Ринки, підприємства, робота та 

інновації»; 
• «Спадщина, культура та знання»; 
• «Наука та суспільство». 
 
Кінцевий термін подання:  
31 серпня 2018 року.  

 
Основні критерії відбору кандидатів: 

• наукова якість проекту і його 
новаторський характер; 

• кар’єрний шлях заявника; 
• якість наукових контактів апліканта у 

Франції, його здатність 
співпрацювати з французькими 
науковцями й дослідницькими 
групами; 

• не мають права участі у цьому 
конкурсі апліканти, які протягом 
трьох років до подання заявки 
перебували у Франції понад12 
місяців. 

 
Фінансові умови:  
• щомісячна винагорода; 
• забезпечення житлом; 
• покриття витрат на дорогу до Парижа 

і назад. 
 
Детальніша інформація про 
можливість за посиланням. 

Грант Jean d’Alembert 
на проведення досліджень у Франції  

http://ipd.kpi.ua/category/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
https://www.paris-iea.fr/en/apply/calls-for-applications/chaire-jean-d-alembert-paris-saclay-iea-de-paris-2019-2020
https://www.zef.de/doctoral-program/admissions/apply-to-bigs-dr.html
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С типендія Helmut Veith Master 
Stipend призначена жінкам, що 

хочуть отримати ступінь магістра в 
галузі комп'ютерних наук. 
 
Мета стипендії — заохотити жінок 
вивчати комп'ютерні науки. 
 
Місце навчання: TU Wien - Відень, 
Австрія. 
 
Умови участі: 
стипендія надається студенткам, що 
вступили або мають бажання вступити 
на одну з магістерських програм в галузі 
інформатики в TU Wien (Віденський 
технічний університет), навчання 
відбувається англійською мовою.  
 
Подавати заявку на стипендію можна до 
подачі заявки на вступ до університету 
або паралельно, але отримати стипендію 
можуть тільки ті студентки, які 
зараховані на навчання в магістратурі. 
 
 
Фінансування: 
розмір стипендії становить 6000 € на рік 

(виплачується частинами) і оплата 
навчання. Стипендія може 
виплачуватися протягом 2-х років. 
 
Вимоги: 
• стипендію можуть отримати жінки 

всіх національностей; 
• потрібно мати ступінь бакалавра в 

галузі комп'ютерних наук, 
інформатики або математики; 

• необхідні знання та інтерес 
(щонайменше в одній із) у галузях: 
логіка в інформатиці, формальні 
методи і верифікація, комп'ютерна 
безпека, алгоритми і теорія 
складності, бази даних і подання 
знань, штучний інтелект, програмна 
інженерія; 

• потрібне відмінне знання англійської 
мови. 

 
Кінцевий термін подання: 30 
листопада 2018 року. 
 
Детальніше за посиланням:  http://
forsyte.at/helmut-veith-stipend/ 
 

 
Стипендія для жінок від університету в Австрії 

http://ipd.kpi.ua/category/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
http://forsyte.at/helmut-veith-stipend/
http://forsyte.at/helmut-veith-stipend/
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С типендії Амелії Ерхарт 

щорічно присуджуються 

жінкам, які працюють над дисертацією 

(навчаються за програмою PhD) у галузі 

аерокосмічної науки або аерокосмічної 

техніки. Подати заявку на участь у 

програмі можуть науковиці з будь-якої 

країни світу. 

 

Фінансування: 

стипендія у розмірі 10 000 доларів США 

може бути використана в будь-якому 

університеті або коледжі, який пропонує 

акредитовані курси та ступені 

післядипломної освіти. 

 

 

Критерії відбору: 

• кандидатка повинна бути 

зареєстрована на повний робочий 

день, якщо вона вже працює; 

• кандидатка має навчатися в 

аспірантурі в кваліфікаційній галузі 

науки або інженерії, тісно пов'язаній 

із передовими дослідженнями в 

галузі аерокосмічної науки або 

аерокосмічної прикладної техніки. 

 

Кінцевий термін подання:15 листопада 

2018 року. 

 

Детальніше за посиланням. 

 

Конкурс для дослідників від Fed4FIRE Стипендіальна програма імені Амелії Ерхарт 

http://ipd.kpi.ua/category/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
https://www.zonta.org/Global-Impact/Education/Amelia-Earhart-Fellowship
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С типендія Nestle для жінок 

вперше вручалася 1997 року. 

Вона була започаткована групою 

учасників IMD MBA, які хотіли 

заохотити жінок до навчання на Mаster 

of Business Administration.   

 

Кінцевий термін подання: 

 30 вересня (щорічно). 

Місце проведення:  Швейцарія  

Кількіть стипендій: 1 

 

Умови участі:  

• обмеження щодо віку претенденток 

немає; 

• перевага віддається претенденткам із 

країн, що розвиваються;  

 

 

• працівниці компанії Nestle або 

дочірніх підприємств до участі в 

конкурсі не допускаються;  

• потрібно написати есе на 750 слів.  

 

Фінансування: 

розмір стипендії складає понад $ 25 000. 

  

Щоб отримати доступ до форм заявки 

та детальну інформацію про те, як взяти 

участь у конкурсі на отримання цієї 

стипендії, важливо відвідати офіційний 

вебсайт.  

 

Конкурсна програма від Nestle  

http://ipd.kpi.ua/category/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
https://www.imd.org/mba/admissions/one-year-mba-program-financial-aid/
https://www.imd.org/mba/admissions/one-year-mba-program-financial-aid/
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К онкурсна програма проектів для 
реалізації нових ідей, що 

допоможуть втілити в життя Угоду про 
асоціацію України з ЄС. Програма 
проводиться за підтримки Федерального 
уряду Німеччини. 
 
Тривалість програми: 5 місяців.  
 
Кінцевий термін подання: 20 серпня. 

 
Основні теми для конкурсу:  
• ринковий нагляд; 
• законодавство про компанії та 

корпоративне управління (зокрема 
розкриття інформації про філії 
іноземних компаній); 

• державні закупівлі (зокрема нецінові 
критерії у публічних закупівлях); 

• стратегії інтеграції до цифрового 
ринку ЄС; 

• стале управління лісовими ресурсами 
(торгівельні та екологічні аспекти). 

 
Однак ідеї продуктів, які не входять у 
перелік запропонованих тем, але 
стосуються актуальної тематики 
Асоціації з ЄС також можуть бути 
розглянуті.  
 

 
Умови програми: 
• команди учасників отримають 
інтенсивний коучинг з новітніх методик 
менеджменту від експертів з України та 
ЄС; 
• методична та технічна підтримка; 

• можливість налагодити контакт із 
фахівцями та керівниками у конкретній 
галузі; 

• PR та комунікації для підтримки ідей 
Урядом України та міжнародними 
партнерами; 
• комфортні приміщення для робочих 

зустрічей команди. 
 
 
Критерії відбру: 
• внесок до імплементації Угоди про 

Асоціацію (20%);  
• актуальність теми (20%) ; 
• конкретний продукт (20%); 
• співпраця з представниками інших 

органів та установ (20%); 
• потенціал для реалізації у коротко- та 

середньостроковій перспективі.  
 
Детальніше про конкурс  та умови 
подання проектів за посиланням.  

Програма EU Association Lab 

http://ipd.kpi.ua/category/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
https://www.eulab.com.ua/
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Social Project Awards  

П ремія у сфері соціальних 
проектів та інновацій. Вона 

спрямована на визнання внеску 
громадських діячів у розвиток 
громадянського суспільства України та 
сприяння піднесенню соціальних 
проектів в країні. 
 
Основна мета — популяризація 
соціальних проектів і талановитих 
громадських діячів, які формують 
майбутнє країни.  
 
Кінцевий термін подання: 29 серпня 
2018 року.  
 
Претенденти можуть представити свої 
проекти в таких номінаціях: спорт/
здоровий спосіб життя, медицина та 
охорона здоров’я, технології та 
інновації, розвиток території, 
забезпечення рівних можливостей, 
культура, екологія, урбаністика, 
волонтерство, освіта. 
 
Критерії відбору: 
• аплікантами можуть стати фізичні 

або юридичні особи, громадські 
об’єднання , які не мають статусу 
юридичної особи (групи зазначених 
суб’єктів), що є авторами соціальних 

проектів; 
 
• автори вже реалізованих соціальних 

проектів, а також соціальних 
проектів, що реалізуються на момент 
подачі заявки та вже мають поточні 
результати; 

 
• комерційні проекти (головною метою 

діяльності яких є отримання 
прибутку) до участі у конкурсному 
відборі не допускаються; 

 
• члени оргкомітету та експертної 

ради, спонсори та партнери не 
можуть бути претендентами на 
здобуття премії; 

 
• від одного претендента може бути 

заявлено не більше трьох соціальних 
проектів; 

 
• претендент не може представляти до 

участі у конкурсному відборі проект, 
з яким вже займав 1 місце у 
конкурсному відборі на здобуття 
премії (1 місце конкурсу Social 
Project Awards 2017). 

 
 
Детальніше про премію за посиланням.  
 

http://ipd.kpi.ua/category/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
https://awards.org.ua/#info


 

Джерело 

Глобальний академічний конкурс від CoreNet 

 

С туденти з усіх країн світу мають 
можливість вирішити проблеми, 

з якими стикаються професіонали, що 
працюють у сфері нерухомості. 
 
Завдання конкурсантів: 
• вирішити такі проблеми,  як 

залучення молоді  й при цьому 
збереження роботи для старших 
поколінь; 

• скорочення розриву між швидкістю 
розвитку бізнесу і нерухомості та 
інші.  

 
Фінансова винагорода: 
• оплачувана поїздка на один із 

глобальних самітів у Азію або 
Північну Америку; 

• можливість змагатися з молоддю з 
різних країн світу і отримати 
міжнародний досвід; 

• знайомство з експертами і 
професіоналами; 

• $ 5000 для найкращої команди. 
 
Учасники команди і їх наставники 
зможуть відвідати саміт у Бостоні 
(транспортні витрати та проживання 
будуть оплачені). 
 

 
Умови участі: 
• у конкурсі можуть брати участь 

студенти з усіх країн світу, 
реєстрація - безкоштовна; 

• допускаються до участі студенти 
бакалаврату та магістратури 
акредитованого університету; 

• кожен конкурсант повинен бути 
студентом протягом усього конкурсу 
і не мати більше ніж 7 років 
професійного досвіду; 

• у конкурсі можуть брати участь 
команди з 2 і 4 студентів одного 
вишу,  в ідеальному варіанті, у 
команді повинні бути представники 
різних дисциплін (архітектура, 
дизайн, інженерна справа, бізнес, 
фінанси, наука); 

• кожна команда повинна мати 
наставника (когось із викладацького 
складу). 

 
Команди повинні пройти онлайн 
реєстрацію. 
 
Кінцевий термін подання: 17 серпня 
2018. 
 
Детальніше на офіційному сайті. 
 

http://ipd.kpi.ua/category/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
https://academicchallenge.secure-platform.com/a
http://www.corenetglobal.org/learn/tcontent.aspx?ItemNumber=21333&RDtoken=28220&userID=&navItemNumber=21338


 

Джерело 

М ета стипендії – заохочення 

академічної кар'єри та 

підтримка студентів упродовж навчання. 

Загалом у програмі нараховується до 20 

стипендій на рік. Для зацікавлених 

успішних аплікантів є можливість взяти 

участь у найцікавіших дослідницьких 

проектах Франкфуртського 

університету ім. Ґете.  

 

Умови програми: 

студентам-магістрам пропонується 

підтримка під час усього періоду 

навчання. Їм надається доступ до 

інноваційного дослідницького 

середовища та мереж, які пов’язують 

усіх стипендіатів та інших дослідників. 

Студенти працюють під відмінним 

контролем професорів і викладачів із 

видатних дослідницьких підрозділів 

університету.  

 

Фінансування: 

щомісячна стипендія складає 1000 євро 

під час стандартної тривалості  

магістерської програми в університеті 

Ґете (2 роки).  

 

Кінцевий термін подання: 31 серпня 

(але кожна магістерська програма має 

власний дедлайн подання, подивитися 

програми можна тут).  

 

Детальніше про стипендію за 

посиланням. 

Cтипендіальна програма для магістрів у Німеччині 
Goethe Goes Global 

http://ipd.kpi.ua/category/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
http://www.goethe-university-frankfurt.de/58573043/02-Masters
http://www.goethe-university-frankfurt.de/58573170/01-Application


 

Джерело 

Ц я програма відкрита для всіх 
кандидатів наук і докторантів у 

галузі соціальних наук або права. 
Вона орієнтована на підтримку 
талановитих вчених з-поза меж США 
й Канади на початку їхньої   кар’єри.  
 
The Academy Scholars — це обрана 
спільнота винахідливих, ініціативних 
та оригінальних людей. Успішні 
апліканти отримують значну 
фінансову та дослідницьку допомогу 
для проведення постійних досліджень 
та/або здобуття додаткових знань у 
вибраних галузях.  
 
Тривалість програми: 2 роки  
 
Кінцевий термін подання: 
1 жовтня 2018 року.  
 
Вимоги до кандидатів: 
• у конкурсі можуть брати участь       

претенденти зі ступенем Phd або  
     йому відповідною кваліфікацією;  
 
 

 
• стипендіальна програма є 

доступною для тих, хто наразі  
здобуває PhD-ступінь;  

• заявки приймаються без 
преференцій щодо расової, 
національної, статевої ознаки.  

 
Фінансування: 
• стипендія складає $67 000 щороку; 
• якщо успішний аплікант ще не має 

ступеню PhD, то  $31 000 до того, 
як він його отримає. 

 
Щоб взяти участь у конкурсі 
аплікант має підготувати: 
 
• супровідний лист; 
• резюме; 
• дослідницьку пропозицію 

(максимум 2500 слів); 
• офіційний транскрипт PhD-

програми; 
• три рекомендаційні листи. 
 
Детальніше за посиланням.  

 

 Програма підтримки молодих учених  
у Гарварді  

http://ipd.kpi.ua/category/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
https://academy.wcfia.harvard.edu/programs/academy_scholar


 

Джерело 

С типендії Манделя призначені 

для ізраїльських та іноземних 

вчених, які продемонстрували 

виняткову майстерність, глибину й 

оригінальність та чиї  дослідження 

можуть збагатити академічний та 

культурний дискурс. 

 

Умови програми: 

програма призначена для кандидатів, 

які захистили докторський ступінь не 

раніше, ніж 1 жовтня 2014 року. Інші 

кандидати можуть брати участь у 

конкурсі, якщо вони захистять свої 

дисертації до 2 вересня 2018 року.  

 

Успішні стипендіати подаватимуть 

щорічні звіти про свої дослідження 

наприкінці кожного навчального року.  

Відбір успішних аплікантів 

відбуватиметься на конкурсній основі 

без преференцій у конкретній галузі 

гуманітарних наук чи юдаїстики.  

 

Тривалість програми: три роки, 

починаючи з 1 жовтня 2019 року. Є 

опції з тривалістю – 2 роки та 1 рік. 

 

Кінцевий термін подання:  

2 вересня 2018 року. 

  

Фінансування: 

успішні апліканти отримають 

приблизно 150 000 шекелів ( пр. понад  

$ 40 000 на рік, крім дослідницького 

бюджету). 

 

Детальніше про програму за 

посиланням.  

 

Постдокторська стипендія Манделя в Ізраїлі  

http://ipd.kpi.ua/category/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
https://en.scholion.huji.ac.il/book/mandel-postdoctoral-fellowships-humanities-and-jewish-studies-2018–2021


 

Джерело 

У ніверситет Адельфі, 

розташований у Нью-Йорку, 

пропонує обмежену кількість стипендій 

для студентів, що прагнуть здобути 

освітній ступінь бакалавра чи магістра.   

Наразі у виші навчаються понад 600 

іноземних студентів із 57 країн світу. 

Серед умов отримання стипендії – 

успішне навчання до вступу.  

 

Фінансові умови: 

• мінімальна стипендія складає  

      $ 10 000; 

•  розмір стипендії залежить від 

успішності студента.  

 

 

Особливості програми:  

апліканти мають надати підтвердження 

володіння англійською мовою на 

високому рівні. 

  

Охочі навчатися в бакалавраті можуть 

подати заявки двічі на рік: до 1 травня та 

1 листопада.  

 

Кінцевий термін подання:  

1 листопада 2018 року  

 

Детальніше про можливість за 

посиланням.  

 

Подати заявку на вступ та переглянути 

різні види програм можна тут.  

 

Стипендія на навчання в Університеті Адельфі у Нью-
Йорку   

http://ipd.kpi.ua/category/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
http://admissions.adelphi.edu/international/how-to-apply/
https://admissions.adelphi.edu/international/apply/


 

Джерело 

 

Керівник відділу  
міжнародних проектів  

Шукаєв С.М. 
3/08/2018  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ                                   

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Випуск № 231 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 

http://ipd.kpi.ua/category/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
http://ipd.kpi.ua

