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Н АТО приймає заявки на 

участь у грантовій програмі 

«Наука для миру та безпеки».  

Мета програми - підтримка діалогу 

та практичної співпраці, заснованої на 

наукових дослідженнях, 

технологічних інноваціях та обміні 

знаннями між країнами-членами 

Альянсу та країнами-партнерами. 

Пропозиція доступна для України.  

Кінцевий термін подання:                 

1 червня 2018 р. 

 

 

Програмою передбачене 

фінансування через три механізми 

надання грантів:  

1. Багаторічні проекти «Наука для 

миру»: Science for Peace, SfP  

2. Тренінги:  

 Advanced Study Institutes (ASI)  

 Advanced Training Course (ATC) 

3. Семінари: Advanced Research 

Workshops, ARW  

 

Детальніше за посиланням. 

 

Програма НАТО «Наука заради миру та безпеки»  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjg34vz5cnaAhUBiCwKHau8A5UQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nato.int%2Fscience%2Finformation_for_grantees%2Frtf%2FATCGuidelines.pdf&usg=AOvVaw3XJaP8x7SvJDXvcDeuo5tN
https://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm
https://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm


М іністерство освіти і науки 

України, Федеральне 

Міністерство науки, досліджень і 

економіки Республіки Австрія та 

Австрійське Агентство міжнародного 

співробітництва в галузі освіти та 

досліджень оголосили конкурс 

спільних українсько-австрійських 

науково-дослідних проектів на 

період 2019-2020 років. 

Кінцевий термін подання:               

31 травня 2018 р. 

Конкурс є відкритим для будь-яких 

науково-дослідних груп закладів 

вищої освіти, науково-дослідних 

установ та підприємств обох країн. 

До участі у конкурсі приймаються 

проектні пропозиції відповідно до 

таких пріоритетних напрямів: 

 фізика високих енергій; 

 екологія; 

 біотехнологія; 

 

 інформаційні та комунікаційні 

технології; 

 нанофізика та нанотехнології; 

 сучасні аспекти в гуманітарних 

науках. 

 

Докладніша інформація про конкурс 

розміщена за посиланням. 

Завантажити форму 

заявки можна тут. 

Детальніше за посиланням. 

Телефон для довідок: 287-82-76 

 

Конкурс українсько-австрійських науково-
дослідних проектів на 2019-2020 роки 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/04/04/pro-ukr-avstriyskiy-konkurs-2019-2020-onovleno.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/04/01/2-application-form-en%20UKR-AUSTRIA_2018.docx
https://mon.gov.ua/ua/news/u-kvitni-j-travni-trivatime-konkurs-ukrayinsko-avstrijskih-naukovo-doslidnih-proektiv-na-2019-2020-roki
https://mon.gov.ua/ua/news/u-kvitni-j-travni-trivatime-konkurs-ukrayinsko-avstrijskih-naukovo-doslidnih-proektiv-na-2019-2020-roki


М іністерство освіти і науки 

України і Департамент 

науки та технологій Уряду Республіки 

Індія оголосили конкурс спільних 

українсько-індійських науково-

дослідних проектів для реалізації у 

2019-2021 рр. 

Кінцевий термін подання:               

11 червня 2018 р. 

До участі у конкурсі запрошуються 

науковці закладів вищої освіти, 

науково-дослідних установ та 

підприємств. 

Приймаються проектні пропозиції 

відповідно до таких пріоритетних 

напрямів: 

 метали та матеріалознавство; 

 інформаційні та комунікаційні 

технології; 

 

 

 науки про Землю та навколишнє 

середовище; 

 авіакосмічна техніка; 

 біологічні науки. 

Докладніша інформація про 

конкурс розміщена за посиланням. 

Завантажити форму заявки 

можна тут. 

Телефон для довідок: 287-82-39 

Конкурс українсько-індійських науково-
дослідних проектів на 2019-2021 роки 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/04/10/1-informatsiya-pro-konkurs.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/04/10/2%20-%20application-form%20Ukr-India_2018.docx
https://mon.gov.ua/ua/news/u-kvitni-chervni-trivatime-konkurs-ukrayinsko-indijskih-naukovo-doslidnih-proektiv-na-2019-2021-roki


У країнські науковці щороку 

можуть отримати 

фінансування на патентування своїх 

винаходів – за ініціативи МОН 

відповідні гранти виділяються через 

Український науково-технологічний 

центр (УНТЦ). 

За умовами грантової програми 

подати заявку на фінансування для 

патентування винаходів може будь-яка 

наукова установа. 

Всю необхідну інформацію про 

процедуру подання заявки на 

отримання патентної підтримки 

можна знайти за посиланням.  

 

 

 

Додаткова інформація за номером 

(044) 287-89-30 

Детальніше за посиланням.  

 

Гранти УНТЦ на патентування винаходів 
 

http://www.stcu.int/wedo/commercialization/
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-zaklikaye-ukrayinskih-vchenih-ne-pospishati-vitrachati-vlasni-koshti-i-podavatisya-na-grant-dlya-otrimannya-prav-na-svoyi-vinahodi
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-zaklikaye-ukrayinskih-vchenih-ne-pospishati-vitrachati-vlasni-koshti-i-podavatisya-na-grant-dlya-otrimannya-prav-na-svoyi-vinahodi


К иївський дослідницький центр 

Huawei пропонує взяти участь 

у Інноваційній дослідницькій 

програмі Huawei (HIRP Open). 

HIRP Open - це програма Huawei на 1-

2 роки, яка підтримує на контрактній 

основі інноваційні дослідження на 

загальну суму від 30 000 до 70 000 

USD (але не обмежується цією сумою;                 

для проривних пропозицій можлива 

більша сума винагороди).  

Кінцевий термін подання:               

30 травня 2018 р. 

HIRP Open надає фінансові 

можливості для провідних 

університетів та науково-дослідних 

інститутів, що ведуть інноваційні 

розробки у галузі комунікаційних 

технологій, комп’ютерних наук, 

інженерії та суміжних спеціальностей.  

 

HIRP Open має за мету відзначити та 

підтримати вчених світового рівня, які 

працюють на постійній основі на 

факультетах чи в інститутах 

Переможці HIRP Open можуть бути 

запрошені для подальшої 

довготривалої співпраці з Huawei. 

Ознайомитись із напрямами, що 

відкриті для подання заяв, можна за 

посиланням.  

Детальніше за посиланням. 

 

 

Інноваційна дослідницька програма             

Huawei (HIRP Open) 
 

http://innovationresearch.huawei.com/IPD/hirp/portal/hirp/hirpOpenSearchList.html
http://innovationresearch.huawei.com/IPD/hirp/portal/index.html
http://innovationresearch.huawei.com/IPD/hirp/portal/index.html


Ф онд ЄЕП (Європейський 

економічний простір, 

англ. European Economic Area, EEA) 

та уряду Норвегії надає гранти на 

розвиток регіональної співпраці.  

Кінцевий термін подання:               

01 липня 2018 р. 

Грантове фінансування можуть 

отримати проекти з транскордонного 

співробітництва, а також міжнародні 

проекти, покликані дати відповіді на 

загальноєвропейські виклики.  

Фонд у розмірі 34,5 мільйонів євро 

підтримує співпрацю у формі обміну 

знаннями, обміну найкращою 

практикою та налагодження 

потенціалу у всіх пріоритетних 

секторах гранту ЄЕП та Норвегії на 

2014-2021 роки:  

 

 

 інновації, дослідження, освіта та 

конкурентоспроможність;  

 соціальна інтеграція, 

працевлаштування молоді та 

скорочення бідності;  

 навколишнє середовище, 

енергетика, зміна клімату;  

 культура, громадянське 

суспільство, належне врядування та 

основні права та свободи;  

 юстиція та внутрішні справи. 

До співпраці мають бути залучені 

організації щонайменше з трьох країн. 

Заявка подається від консорціуму, що 

складається з суб'єктів 

господарювання з мінімум трьох 

країн. 

Детальніше за посиланням.  

Гранти фонду ЄЕП та уряду Норвегії для 
регіональної співпраці 

https://eeagrants.org/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation
https://eeagrants.org/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation


1. Програми і гранти:  

Детальніше за посиланням. 

2. Програма книжкових 

перекладів: 

Посольство США в Києві оголошує 

Програму книжкових перекладів на 

2018 рік. Залежно від наявності 

коштів, Посольство США надаватиме 

малі гранти українським 

видавництвам, які матимуть намір 

перекласти американські книжки 

українською мовою. Специфічні 

тематичні пріоритети та програмні 

вимоги детально описані. Програму 

спрямовано на підримку книжкових 

перекладів і публікацій у сфері 

економічних, соціальних та освітніх 

реформ в Україні. 

Ці гранти буде призначено для 

перекладу текстів американських 

авторів, опублікованих 

американськими видавництвами і 

присвячених темам, зазначеним 

нижче. Перекладені книжки мають 

бути поширені в університетах і 

школах, бібліотеках, урядових 

організаціях та міністерствах, 

неурядових, медійних та інших 

установах. Головні критерії для 

включення проекту в програму – 

актуальність книжки і висока якість 

публікації. 

Пропозиції розглядатимуться        

двічі на рік:  

 1–30 квітня 2018 р.              

 1–31 серпня 2018 р. 

 Опис програми (PDF 231 KB) 

 Аплікаційна форма (DOC 19 KB) 

 Аплікаційна форма (PDF 149 KB) 
 

Детальніше за посиланням. 

 

Програми і гранти Посольства США в Україні 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/FY18-NOFO-Book-translation-2018-final-Ukr..pdf
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/Book-Trans-Application-Ukr-final.docx
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/Book-Trans-Application-Ukr-final.pdf
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/


П рограма імені Фулбрайта, 
спонсорована урядом США, 

оголошує конкурс на навчання в 
американських університетах від 
одного до двох років на здобуття 
ступеня магістра. У конкурсі можуть 
брати участь студенти старших курсів, 
випускники ЗВО. Післядипломна 
освіта в США (graduate studies) є 
поєднанням навчання з 
індивідуальною дослідницькою 
працею.  
 
Система цього рівня освіти 
передбачає широкий спектр 
можливостей: 
 здобуття магістерського ступеня 

(master's program);  
 навчання за суміжною 

спеціальністю;  
 підготовка до кваліфікаційних 

іспитів і вступу до аспірантури 
(doctorate program).  

 
Умови гранту:  
 оплата навчання в університеті; 
 щомісячна стипендія; 
 медичне страхування; 
 квиток в обидва боки. 
 

 
Кінцевий термін подання:               
16 травня 2018 р. 
 
Відбір учасників на конкурсній 
основі.  
 
Фіналісти Програми складатимуть 
комп'ютерний тест TOEFL iBT 
(Internet-based Test of English as a 
Foreign Language) та GRE General Test 
(Graduate Record Examination) у 
жовтні 2018 року. Фіналісти програми 
з юридичних спеціальностей 
складатимуть лише TOEFL.  
 
Офіс Програми імені Фулбрайта 
відшкодовує учасникам конкурсу 
витрати на проїзд та перебування у 
Києві під час співбесіди; оплачує 
комп'ютерне тестування для 
фіналістів програми; надає візову 
підтримку стипендіатам.  
 
Детальніше за посиланням. 

 

Fulbright Graduate Student Program 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html


П рограма імені Фулбрайта, 
спонсорована урядом США, 

пропронує стажування з викладання 
української мови (асистування 
американським викладачам) в 
університетах/коледжах США 
тривалістю дев'ять місяців.  
 
Кінцевий термін подання:                 
01 червня 2018 р.  
 
У конкурсі можуть брати участь 
викладачі-початківці та молоді фахівці 
віком до 30 років, які спеціалізуються 
з лінгвістики, української літератури, 
перекладацьких студій, комунікацій, 
журналістики, американських студій, 
викладання англійської мови. 
Кандидати повинні мати диплом 
магістра (щонайменше  бакалавра) на 
час призначення стипендії (липень 
2019 року). 
 
Вимоги до кандидатів: 
 мати українське громадянство та 

проживати в Україні на час 
проведення конкурсу (упродовж 
усіх етапів конкурсного відбору й 
до моменту прийняття та 
остаточного ухвалення рішення 
щодо участі у Програмі); 

 мати щонайменше диплом 
бакалавра на час призначення 

стипендії - липень 2019 року; 
 вільно володіти англійською 

мовою; 
 мати закордонний паспорт, дійсний 

хоча б до 31 грудня 2020 року; 
 повернутись в Україну на 2 роки 

після завершення терміну гранту 
відповідно до вимог візи J-1, що її 
отримують учасники програм 
обмінів. 

 
Умови гранту: 
Програма розпочинається у серпні з 
обов'язкової тижневої ознайомчої сесії 
й триває 9 місяців; не передбачає 
отримання ступеню по її завершенні. 
Коло обов'язків учасників Програми 
включає викладання та асистування у 
викладанні української мови - 20 
годин на тиждень; студіювання у 
кожному семестрі мінімум двох 
дисциплін, одна з яких - 
американістика; позауніверситетське 
спілкування із членами громади: 
організація й проведення культурно-
освітніх подій, зустрічей, мовних 
клубів тощо. 

Учасники Програми отримують: 
 щомісячну стипендію; 
 медичне страхування; 
 квиток в обидва боки. 

Детальніше за посиланням.   

 

Fulbright Foreign Language Teaching Assistant 
(FLTA) Program на 2019-2020 академічний рік 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/20/FLTA.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/20/FLTA.html


Н імецький Бундестаґ спільно з 
Берлінським Вільним 

університетом, Гумбольт 
Університетом та Технічним 
університетом Берліна запрошує в 
рамках Міжнародної парламентської 
стипендії на п’ять місяців до              
м. Берлін. 
 
Кінцевий термін подання:               
30 червня 2018 р.  
 
Програма триватиме з 1 березня по 
31 липня 2019 р. 
 
В рамках «Міжнародної 
парламентської стипендії» щороку 
надається 120 стипендій випускникам 
вищих навчальних закладів з країн 
Центральної, Східної та Південно-
Східної Європи, Франції, Ізраїлю, 
США та арабського світу, які 
цікавляться політикою. 
 
 
 
 
 

 
«Міжнародна парламентська 
стипендія» розрахована на 
талановитих молодих людей, які 
прагнуть активно працювати над 
впровадженням демократичних 
цінностей на своїй батьківщині.  
 
Німецький Бундестаґ надає таким 
молодим людям можливість протягом 
15-тижневого стажування 
в офісі одного з депутатів Бундестаґу 
безпосередньо ознайомитися з 
парламентською системою та 
процесами прийняття політичних 
рішень в Німеччині, а також здобути 
практичний досвід у сфері 
парламентської діяльності. 

 
 

Міжнародна парламентська стипендія (IPS)      

для навчання в Берліні 

http://www.bundestag.de/ips


У часники отримують щомісячну 
стипендію. Додатково 

покриваються витрати на студентське 
медичне страхування на випадок 
захворювання, страхування від 
нещасного випадку та страхування 
цивільної відповідальності, а також 
витрати на адміністративні внески та 
соціальні збори.  
 
Учасникам надається безкоштовне 
житло в Берліні на весь період 
стажування та відшкодовуються 
транспортні витрати на прибуття та 
виїзд з Берліна. 
 
Умови подачі документів на 
стипендію для пошукачів з України: 
 українське громадянство; 
 диплом про вищу освіту (ступінь 

бакалавра, магістра, спеціаліста 
або науковий ступінь) з будь-якої 
спеціальності; 

 вільне володіння німецькою 
мовою (щонайменше на рівні В2 
відповідно до 
Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти); 

 
 зацікавленість політичними та 

суспільними процесами, а також 
історією Німеччини; 

 громадсько-політична активність; 
 дата народження після 01.03.1989 р. 
  
Перелік необхідних документів можна 
знайти за посиланням, і заповнити 
формуляр-заявку 
Прохання надіслати повний пакет 
документів у форматі PDF або ZIP, 
зазначивши у назві файлу своє 
прізвище та ім'я 
(наприклад, Muster_Max.pdf), на         
електронну пошту: pol-31@kiew.diplo.de 
Із запитами та уточненнями можна 
звертатись до: 
Посольства Німеччини в Україні 
Internationales Parlamentsstipendium 
вул. Богдана Хмельницького, 25 
01901 Київ 
Контактна особа: Оксана Ковальчук 
Тел.: +38 044 281 12 17 
Факс: +38 044 281 13 85 
 
Детальніше за посиланням. 

http://www.bundestag.de/blob/189516/834784c46d8f3a04eacae2b999498bb2/checkliste_eurasia-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/191018/621f867295e6fe18cdd322a8fb5f030b/allgemein-data.pdf
mailto:pol-31@kiew.diplo.de
http://www.bundestag.de/ips


Ц ентр Європейських досліджень 
Wilfried Martens пропонує 

стажування від трьох до шести 
місяців для випускників університетів 
і молодих дослідників з Європи і 
всього світу. Програма стажування 
покликана надати слухачам 
можливість поглибити свої знання в 
європейських справах і отримати 
глибоке уявлення про повсякденну 
роботу європейських інституцій у 
Брюсселі. 
 
Кінцевий термін подання:    
відсутній (постійно діюча програма). 
 
Стажери зможуть взяти участь у 
реалізації коротко- і довгострокових 
проектів Центру – організовувати 
конференції, готувати звіти, 
редагувати публікації, оновлювати 
сайти, блоги і бази даних тощо. 
Організатори виплачують стипендію. 

 
Програма відкрита для всіх молодих 
випускників, які мають вищу освіту за 
напрямом європейських досліджень і 
в суміжних областях, вільно 
володіють англійською мовою, 
повністю комп'ютерно та інтернет-
грамотних і добре обізнані з 
європейською політикою.  
 
Детальніше за посиланням.  

Програма стажувань від центру Європейських 
досліджень імені Вілфреда Мартенса 

https://www.martenscentre.eu/join-team
https://www.martenscentre.eu/join-team


П осольство Ізраїлю пропонує 
конкурси стипендій MASHAV 

для навчання за програмами 
професійної підготовки в Ізраїлі за 
наступними напрямами:  
 сільське господарство; 
 суспільний розвиток; 
 розвиток систем освіти; 
 раціональне природокористування; 
 розвиток сільських районів; 
 праця та колективне підвищення 

кваліфікації; 
 охорона природи; 
 охорона здоров’я та медичні 

програми; 
 роль жінки у процесах розвитку 

сучасного суспільства. 
 
Кінцевий термін подання:    
відсутній (постійно діюча програма). 
 
УМОВИ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ 
MASHAV: 
 мінімум 3-5 років професійного 

досвіду, який відповідає темі курсу; 
 вільне володіння робочою мовою 

курсу; 
 стипендія MASHAV покриває 

витрати на проживання, харчування 
та навчання під час курсу в Ізраїлі; 

 
 кандидат, якого затвердили до 

участі у курсі, 
має самостійно придбати квиток на 
літак в обидва боки; 

 детальні умови участі зазначено в 
описі відповідного курсу. 

До розгляду приймаються лише 
повністю заповнені анкети, які 
супроводжуються всіма необхідними 
документами. 

АНКЕТИ можна знайти за 
посиланнями: 
Анкета для курсів російською мовою 
 RUSSIAN (PDF) 
 RUSSIAN (WORD) 
Анкета для курсів англійською мовою 
 ENGLISH (PDF) 
 ENGLISH (WORD) 
 

Контактна информація 
Відділ МАШАВ працює з 9:00 до 17:00 
За будь-якою інформацію щодо 
програми МАШАВ можна звертатися: 
Ірина Олейник, 
mashav@kiev.mfa.gov.il 
 
Детальніше за посиланням.  

Конкурс стипендій MASHAV               
посольства Ізраїлю 

http://www.mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Documents/RUSSIAN-Application%20Form-2016.pdf
http://embassies.gov.il/kiev/mashav/Documents/RUSSIAN-New-Application%20Form-WORD.doc
http://www.mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Documents/ENGLISH-Application%20Form-2016.pdf
http://embassies.gov.il/kiev/mashav/Documents/ENGLISH-New-Application%20Form-WORD.doc
mailto:mashav@kiev.mfa.gov.il
http://embassies.gov.il/kiev/mashav/Pages/AnketiMASHAV.aspx
http://embassies.gov.il/kiev/mashav/Pages/AnketiMASHAV.aspx


 

Керівник відділу  
міжнародних проектів  

Шукаєв С.М. 
   21/04/2018  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ                                   

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Випуск № 226 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 – Пашков Ростислав 

 E-mail: s.shukayev@kpi.ua 


