
 

 
До уваги  

деканів факультетів, директорів інститутів та 
 керівників підрозділів університету! 

 Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 

 227 випуску інформаційного бюлетеня  

«Джерело» 
 в галузі міжнародної науково-технічної та 

 зовнішньоекономічної діяльності  
КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05/05/2018  

Випуск  
№227  

    

1. Конкурс індивідуальних стипендій                                                          

Marie Sklodowska-Curie Actions …………………................................... 3 

    

1. Конкурс українсько-французьких науково-дослідних проектів                           

на 2019-2020 роки …………………………………………...……….... 4 

     

1. Програма Culture Bridges від British Council ……….....………..……. 5 



 
 
 
 

1. Стипендія DAAD у Німеччині для країн, що розвиваються ….....….. 6 

2. Дослідницькі гранти – One-Year Grants від DAAD ………….………. 7 

3. Урбаністична літня школа в Копенгагені ……………….……………. 8 

4. Грант на дослідження в Японії від організації                                   

Matsumae International Foundation ………………………………..…… 9 

5. Стипендія фонду UNIDROIT Foundation на проведення              

досліджень в Італії ……………………………………….……..……… 10 

6. Міжнародне стажування Rotary Peace Fellowships …………………. 11 

 

      



В  рамках Програми «Horizon 

2020» відкрито подання заявок на 

індивідуальні стипендії за напрямом 

Марії Склодовської-Кюрі. 

 

Стипендії Марії Склодовської-Кюрі 
(Marie Sklodowska-Curie Actions, 
MSCA) спрямовані на підтримку 
навчання, мобільності та розвитку 
кар’єри науковців як з країн 
Європейського Союзу, так і з інших 
країн світу. 
 
MSCA надають гранти на всіх етапах 
кар'єри дослідників - для аспірантів 
або висококваліфікованих дослідників  
і заохочують транснаціональну, 
міжсекторальну та міждисциплінарну 
мобільність. 

 
 
Пропозиції відкриті для всіх галузей 
наукових досліджень та інновацій – 
від фундаментальних досліджень до 
виходу на ринок з інноваційним 
продуктом. 
 
Індивідуальні стипендії (Individual 
Fellowships) надають можливість 
працювати над індивідуальними 
науковими проектами у різних країнах 
і секторах, що сприяє отриманню 
нових навичок. 
 
Кінцевий термін подання:                
12 вересня 2018 р. 
 
Докладніше з інформацією можна 
ознайомитись за посиланням. 

 

Конкурс індивідуальних стипендій               
Marie Sklodowska-Curie Actions 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiBv6W7w-7aAhXFWCwKHTY6BvQQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fprogrammes%2Fhorizon2020%2F&usg=AOvVaw39cvW-jp4bqXkpiTMPAS_D
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiBv6W7w-7aAhXFWCwKHTY6BvQQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fprogrammes%2Fhorizon2020%2F&usg=AOvVaw39cvW-jp4bqXkpiTMPAS_D
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html


М іністерство освіти і науки 
України, Міністерство закордонних 
справ та міжнародного розвитку і 
Міністерство національної освіти, 
вищої освіти та досліджень Франції 
оголошують конкурс спільних 
українсько-французьких науково-
дослідних проектів для реалізації у 
2019 - 2020 рр. 
 
Кінцевий термін подання:               
18 червня 2018 р. 
 
До участі у конкурсі запрошуються 
науковці закладів вищої освіти, 
науково-дослідних установ та 
підприємств. 
 
Приймаються проекти за такими 
пріоритетними напрямами: 
 дослідження з найбільш важливих 

проблем розвитку науково-

технічного, соціально-

економічного, суспільно-

політичного, людського потенціалу 

для забезпечення 

конкурентоспроможності України у 

світі та сталого розвитку 

суспільства і держави; 

 

 інформаційні та комунікаційні 

технології; 

 енергетика та енергоефективність; 

 раціональне природокористування; 

 науки про життя, нові технології 

профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань; 

 нові речовини і матеріали; 

 фізика високих енергій; 

 аграрний сектор; 

 гуманітарні науки. 

 
Завантажити форму заявки         
можна за посиланням. 
 
Детальніше за посиланням. 

 
Телефон для довідок: 044 287-82-50 
 

 

Конкурс українсько-французьких 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%B8/2018/04/16/3_application-form-en%20UKR-FRANCE_2018.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/04/16/2informatsiyakonkursukr-frantsiya20192020.doc
https://mon.gov.ua/ua/news/u-kvitni-chervni-trivatime-konkurs-ukrayinsko-francuzkih-naukovo-doslidnih-proektiv-na-2019-2020-roki


C ulture Bridges – це програма, 
що сприяє розвитку 

українського культурного сектору та 
ефективному налагодженню зв’язків 
між культурними операторами та 
інституціями в Україні та ЄС.  

Сulture Bridges фінансується 
Європейським Союзом в межах 
впровадження Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС і здійснюється 
Британською Радою в Україні у 
партнерстві з EUNIC (The European 
Union National Institutes for Culture) – 
мережею Національних інститутів 
культури Європейського Союзу. 
 

Програма фінансуватиме низку 
активностей, зокрема міжнародну 
мобільність фахівців, проекти 
національної і міжнародної співпраці, 
тренінги та ознайомчі поїздки до 
країн ЄС.  

Упродовж трьох років програми буде 
виділено понад 100 грантів. Серед 
інших можливостей, про які буде 
оголошено пізніше, – спільні 
мистецькі проекти культурних 
інституцій-членів EUNIC та 
підтримка українських і європейських  

 

інституцій, що планують подавати 
заявки на програму «Креативна 
Європа». 

Перший конкурс проектів в межах 
програми, спрямований на 
фінансування проектів з мобільності 
вже розпочато. Подальші конкурси в 
межах Culture Bridges буде оголошено 
раз на три місяці в 2018 та 2019 роках. 

Завантажити докладний опис 
програми, аби довідатися більше 
про її завдання, кінцеві терміни 
подання заявок, можливості 
отримання фінансування, оцінювання 
заявок, а також інші умови участі. 

Запитання, які стосуються процедури 
подання чи обробки заявок, 
надсилайте на e-mail: 

CultureBridges@britishcouncil.org.ua 

Зверніть увагу, що Британська Рада не 
надаватиме допомогу у заповненні 
заявок і не консультуватиме щодо 
змісту запропонованих проектів. 

Детальніше за посиланням.  

 

 

Програма Culture Bridges від British Council 

http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ukaine_culture_bridges_2017_call_ukr_final_0.pdf
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ukaine_culture_bridges_2017_call_ukr_final_0.pdf
mailto:CultureBridges@britishcouncil.org.ua
http://www.britishcouncil.org.ua/culture-bridges
http://www.britishcouncil.org.ua/culture-bridges


К андидати з країн, що 
розвиваються, і країн з 

економікою, що розвивається можуть 
подати заявку на отримання стипендії, 
яка надається Програмою 
післядипломного навчання, пов'язаної 
з розвитком (Development-Related 
Postgraduate Course program) 
Німецької служби академічних 
обмінів (DAAD). Бонська міжнародна 
вища школа досліджень розвитку 
(BIGS-DR) пропонує міжнародні 
аспірантські програми в ZEF (Center 
for Development Research University of 
Bonn). Стипендію можна отримати на 
навчання на будь-якій аспірантській 
програмі школи. 
 
Кінцевий термін подання:               
31 серпня 2018 р. 
 
Фінансування залежить від проекту та 
може складати від 5 000€ до 20 000€ 
 
Навчання англійською мовою. 
 

 
Вимоги до кандидатів: 
 подавати заявку можуть кандидати 

з країн, що розвиваються, та з 
країн, економіка яких розвивається; 

 необхідно мати мінімум 2 роки 
професійного досвіду роботи; 

 потрібно володіти англійською 
мовою (IELTS - 6.0; TOEFL internet-
based - 80); 

 кандидати, які проживали (ють) в 
Німеччині або перебували в 
Німеччині 15 місяців і більше, не 
можуть подавати заявку. 

 
Заявку можна подати через сайт 
DAAD, посольство Німеччини або 
представництво DAAD також заявку 
можна подати онлайн. 
 
Кандидатам необхідно відправити 1 
копію заявки на стипендію DAAD та 1 
копію заявки на вступ в BIGS-DR 
безпосередньо в університет (BIGS-
DR). 
 
Детальніше за посиланням. 

Стипендія DAAD у Німеччині для країн,       
що розвиваються 

https://www.daad.de/medien/der-daad/unsere-aufgaben/entwicklungszusammenarbeit/pdfs/dac-liste_epos_2017.pdf
https://www.daad.de/medien/der-daad/unsere-aufgaben/entwicklungszusammenarbeit/pdfs/dac-liste_epos_2017.pdf
https://www.daad.de/medien/der-daad/unsere-aufgaben/entwicklungszusammenarbeit/pdfs/dac-liste_epos_2017.pdf
https://www.daad.de/medien/der-daad/unsere-aufgaben/entwicklungszusammenarbeit/pdfs/dac-liste_epos_2017.pdf
https://www.daad.de/medien/der-daad/unsere-aufgaben/entwicklungszusammenarbeit/pdfs/dac-liste_epos_2017.pdf
https://www.zef.de/fileadmin/downloads/forum/docprog/Application/daadstip.pdf
https://www.zef.de/doctoral-program/admissions/apply-to-bigs-dr.html
https://www.zef.de/doctoral-program/admissions/apply-to-bigs-dr.html


Н імецька служба академічних 
обмінів DAAD надає 

дослідницькі гранти для аспірантів та 
молодих науковців для проведення 
досліджень та продовження освіти в 
Німеччині. Грант сприяє обміну 
досвідом та співпраці між колегами. 

Орієнтовний кінцевий термін 
подання: 14 листопада 2018 р. 

Основна мета програми - сприяти 
дослідницькій проектній діяльності 
молодих науковців. 

Хто може подати заявку 

Магістри (у виняткових випадках 
ступінь бакалавра не пізніше того 
часу, коли вони починають свої 
дослідження за підтримки грантів 
DAAD), аспіранти, молоді вчені. 

Тривалість фінансування 

 7 або 10 місяців. Тривалість гранту 

визначається відбірковою комісією 

та залежить від проектної заявки, 

що розглядається, і графіку роботи 

заявника; 

 грант може бути отриманий один 

раз. 

 
Фінансова підтримка та її розмір 
 в залежності від академічного рівня 

щомісячні виплати становлять: 

 750 євро - для магістрів; 

 1000 євро - для аспірантів і 
молодих вчених. 

 страхування; 

 витрати на проїзд; 

 одноразова допомога на 

дослідження. 

Розглядає заяви незалежна відбіркова 
комісія, що складається з фахівців-
експертів. 
 
Найважливіші критерії відбору: 

 переконливий та добре 

спланований дослідницький проект 

або курс безперервної освіти; 

 академічні досягнення. 

 

Детальніше за посиланням. 

 

Дослідницькі гранти – One-Year Grants      

від DAAD 

https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602


В  Копенгагенському 
університеті з 6 по 17 серпня 

відбудеться міжнародна двотижнева 
урбаністична школа. Під час літньої 
школи студенти зі всього світу 
матимуть нагоду перейти від аналізу 
проблем в міському середовищі до 
пошуку можливих рішень і реалізації 
своїх ідеї на практиці. 
 
Кінцевий термін подання:                 
1 червня 2018 р. 
 
Школа організована разом 
із музичним фестивалем Strøm 
і поєднує академічну теорію 
з практикою, використовуючи  
 

 
Копенгаген як лабораторію для 
розробки креативних та інноваційних 
рішень актуальних проблем, а також 
для розкриття прихованого потенціалу 
в міському просторі. 
 
В програмі школи:                    
лекції, воркшопи, майстер-класи, 
зустрічі з різними міськими акторами, 
культурними діячами, представниками 
органів місцевої влади і локального 
бізнесу та міськими дослідниками. 
 
Разом з аплікаційною формою 
потрібно подавати мотиваційний 
лист (до 300 слів). 
 
Детальніше за посиланням.  

 

 

Урбаністична літня школа в Копенгагені 
 

http://urban.tors.ku.dk/summerschools/urban-culture-in-theory-and-action/about/
http://urban.tors.ku.dk/summerschools/urban-culture-in-theory-and-action/about/


 

T he Matsumae International 
Foundation - це неурядова 

організація, яка приймає заявки на 
участь в програмі 2019 року. 

Тема програми: «На шляху до 
глибшого розуміння Японії і миру в 
усьому світі». 

Кінцевий термін подання:               
31 серпня 2018 р. 

В першу чергу в пріоритеті такі 
дисципліни: 

 природні науки; 
 інженерна справа; 
 медицина. 
 

Кандидати вільні у виборі закладів 
для проведення досліджень 
(інститутів, університетів, 
лабораторій, національних або 
приватних закладів). 
Щороку грант виплачується 20 
кандидатам з різних країн на період 
від 3 до 6 місяців. 
Кандидати отримають стипендію на 
дослідження та проживання, 
страховку, авіа-квиток і одноразову 
допомогу, яка виплачується після 
прибуття в Японію. 
 

Вимоги до кандидатів 

У програмі можуть брати участь: 

 кандидати, які не є громадянами 
Японії. 

 
 

 кандидати, які мають ступінь Ph.D., 
або визнані організацією The 
Matsumae International Foundation 
як такі, що мають аналогічний 
ступінь; 

 кандидати не старше 49 років; 
 кандидати, які досить добре 

володіють англійською або 
японською мовою, щоб запобігти 
появі непереборних труднощів в 
ході проведення дослідження; 

 кандидати, які раніше жили в 
Японії (крім короткострокових 
візитів - конференція, туризм), не 
можуть брати участь в конкурсі; 

 кандидати, які мають плани 
повернутися в рідну країну для 
продовження роботи за фахом після 
завершення програми навчання в 
Японії; 

 кандидати, які мають міцне 
здоров'я. 

 

 
Детальніше в файлі за посиланням та 
на сайті.  
Бланк заявки можна завантажити       
за посиланням. 
Із запитаннями можна звертатися      
до організаторів. 

 

Грант на дослідження в Японії від організації 
Matsumae International Foundation 

http://www.mif-japan.org/wp-content/uploads/2015/05/AE2019.pdf
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
http://www.mif-japan.org/fellowship/form/?hl=en
http://www.mif-japan.org/fellowship/form/?hl=en
http://www.mif-japan.org/contact/?hl=en
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en


Ф онд UNIDROIT Foundation 
пропонує дослідницьку 

стипендію громадянам країн, що 
розвиваються.  
Фонд UNIDROIT Foundation - урядова 
організація з гармонізації приватного і 
міжнародного права. 
Пропонується від 15 до 20 стипендій. 
 
Кінцевий термін подання:               
31 жовтня 2018 р. 
 
Тривалість досліджень:                  
від 6 тижнів до 2-х місяців. 
 
Стипендія покриває повністю або 
частково вартість проживання в Римі 
протягом встановленого терміну.  
Транспортні витрати і медичну 
страховку сплачують степендіати. 
 

Вимоги до кандидатів: 
 

 дослідницький проект кандидата 
повинен мати відношення до 
міжнародних конвенцій і законів 
або міжнародного приватного 
права; 

 
 проект повинен бути вигідним для 

рідної країни кандидата. У 
пріоритеті проекти, що мають 
відношення до складання 
національного законодавства з 
метою сприяння вивчення, 
впровадження і прийняття єдиних 
правових документів; 

 кандидати повинні бути 
аспірантами, державними 
службовцями, працівниками 
навчальних закладів, суддями, 
практиками; 

 необхідно володіти англійською 
або французькою мовою. 
 

Для подачі заявки необхідно 
заповнити онлайн форму і надати 2 
рекомендаційні листи та сертифікат на 
рівень володіння мовою. 
Всі питання можна відправляти 
англійською мовою на e-mail: 
l.tikanvaara@unidroit.org 
 
Детальніше за посиланням. 

 

Стипендія фонду UNIDROIT Foundation 

 на проведення досліджень в Італії 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.unidroit.org/english/legalcooperation/application.doc
mailto:l.tikanvaara@unidroit.org
https://www.unidroit.org/scholarships-and-internships#research
https://www.unidroit.org/scholarships-and-internships%20-%20research


R otary Peace Fellowship – це 
стипендія, що дозволяє пройти 

магістерську програму з міжнародних 
відносин, миру та врегулювання 
конфліктів, сталого розвитку або 
подібної дисципліни в одному з шести 
університетів (в Австралії, Англії, 
Японії, США, Швеції або Тайланді).  
 
Кінцевий термін подання:               
31 травня 2018 р. 
 
Щороку фонд Rotary відбирає до 100 
професіоналів з усього світу та 
присуджує до 50 стипендій для 
отримання ступеню магістра та до 50 
стипендій для програм сертифікації 
професійного розвитку в провідних 
університетах по всьому світу. 
 
 Магістерські програми: тривають 

15 - 24 місяці і вимагають 
післядипломного стажування від 
двох до трьох місяців протягом 
академічної перерви. 

 
 Програма сертифікації 

професійного розвитку: для 
досвідчених фахівців триває три 
місяці з двома-трьома тижнями 
практичних досліджень.     

 
Стипендія покриває усі витрати. 
Кандидати повинні мати щонайменше 
диплом бакалавра та мінімум 
трирічний досвід роботи у відповідній 
сфері. 
 
 
Детальніше за посиланням.  
 
Заявку можна заповнити                     
за посиланням.  

 

Міжнародне стажування 

Rotary Peace Fellowships 

https://my.rotary.org/en/peace-fellowship-application
https://rotary.embark.com/apply/2019
https://my.rotary.org/en/peace-fellowship-application


 

Керівник відділу  
міжнародних проектів  

Шукаєв С.М. 
   05/05/2018  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ                                   

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Випуск № 227 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 

http://ipd.kpi.ua

