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Департамент міжнародного співробітництва  
Відділ міжнародних проектів 

 
 
 
 

 
                                             Деканам факультетів, директорам інститутів, 

керівникам підрозділів університету, провідним 

вченим – керівникам наукових груп.  

 

Шановні колеги!  До Вашої уваги – випуск інформаційного бюле-

теня «Джерело» в галузі міжнародної 

науково-технічної та зовнішньоекономічної діяльності  КПІ  

ім. Ігоря Сікорського. 
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Р амкова Програма Європейського 
Союзу з досліджень та інновацій 

«Горизонт 2020» – це найбільша 
програма ЄС з фінансування науки та 
інновацій.  
 
Програма розпочалася 2014 року й 
завершується 2020 року. Упродовж 4  
років Європейська Комісія підтримала  
понад 900 проектів за напрямом 
«Безпечна, чиста та ефективна 
енергетика» на загальну суму 3,76 
мільярдів євро. У третій та останній 
робочій програмі найбільш актуальними 
є такі конкурси за цим напрямом. 
 
LC-SC3-RES-1-2019-2020: «Розроблення 

наступного покоління технологій 

відновлюваної енергетики». 

Дата відкриття: 1 серпня 2018 року. 

 
LC-SC3-RES-8-2019:_«Поєднання  

відновлюваних технологій для  

 

відновлюваного централізованого 

опалення та/або системи охолодження». 

Дата відкриття: 5 вересня 2018 року. 

 

LC-SC3-RES-17-2019:_«Демонстрація 

рішень на основі відновлюваних джерел, 

які забезпечують гнучкість енергетичної 

системи». 

Дата відкриття: 5 вересня 2018 року. 

 

LC-SC3-RES-7-2019: «Сонячна   енергія 

в промислових процесах». 

Очікувана дата відкриття: 7 травня 2019 

року. 

 

Кінцеві терміни подання та докладніша 

інформація за посиланням.  

 

 

 

 Конкурси за Програмою «Горизонт 2020» 
Напрям – «Безпечна, чиста 
 та ефективна енергетика»  

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-1-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-8-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-17-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-7-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/focus-area/low_carbon.html#c,topics=focusArea/s/LC/1/1&+callStatus/asc
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К онкурс Airbus Fly Your Ideas 
призначений для науковців, які 

зацікавлені в майбутньому аерокосмічної 
галузі. Успішні апліканти матимуть 
можливість розвинути свої інноваційні 
навички, навчитися працювати в 
команді. 
 
Основна увага в конкурсі 2019 року  
приділяється використанню 
найсучасніших цифрових технологій із 
метою створення розумних рішень для 
безпечнішого, екологічнішого та краще 
пов'язаного_світу. 
 
Учасники з усього світу можуть 
долучитися до впровадження інновацій у 
майбутньому аерокосмічної галузі. 
Можливість Airbus Fly Your Ideas 
дозволить зацікавленим у аерокосмічній 
діяльності активізувати свій 
новаторський_дух.  

 
Теми для конкурсу 2019 року: 
електрифікація, кібербезпека, штучний 
інтелект, інтернет речей та ніші.  
 
Кінцевий термін подання: 
30 листопада 2018 року. 
 
Фінансові умови: 
• спільний призовий фонд складає  

45 000 євро; 
 

Процес подання передбачає заявку на 
участь у першому етапі від команд із  3-4 
осіб. До другого етапу спеціалісти Airbus 
відберуть найкращих 50 команд, які 
матимуть змогу допрацювати свої ідеї 
впродовж двох місяців.  
 
Докладніше про умови конкурсу та 
критерії відбору на сайті. 

Конкурс Airbus Fly Your Ideas 2019  

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
http://www.airbus-fyi.com/the-competition/#electrification
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Н імецький фонд Boehringer 
Ingelheim Fonds присуджує 

стипендії PhD – талановитим молодим 
дослідникам, які хочуть реалізувати 
амбітний кандидатський проект. 
Очікувана тривалість дослідження – 
приблизно 3 роки у провідній 
міжнародній лабораторії.  
 
Мета стипендії – сприяти 
фундаментальному дослідженню в 
галузі біомедицини, надаючи найкращим 
молодим науковцям всебічну підтримку 
під час здобуття PhD. 
 
Фінансові умови: 
• конкурентна щомісячна стипендія, 

яка спочатку надається на 2 роки, але 
може бути продовжена ще на 12 
місяців; 

• базова щомісячна стипендія складає 
1550 євро, можливі додаткові  

 
     виплати; 
• підтримується участь у міжнародних 

наукових конференціях; 
• стипендіатам також пропонується 

персональна підтримка, семінари для 
обговорення своїх проектів, тренінги 
і т.д.  
 

Критерії відбору: 
• досягнення апліканта на день подання 

заявки; 
• наукова якість запропонованого 

дослідницького проекту PhD; 
• науковий стандарт лабораторії, у якій 

має бути реалізований проект. 
 
Кінцевий термін подання: 1 жовтня, 1 
червня, 1 лютого (щорічно)  
 
Докладніше про умови програми на 

сайті. 

Стипендія для дослідників від фонду The Boehringer 
Ingelheim Fonds 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships/conditions.html
https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships/conditions.html
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П рограма стипендій NOMIS 
підтримує новаторські 

дослідницькі проекти, пов'язані з тим, як 
образи (images) відіграють роль моделей 
або парадигм у науковому та 
естетичному контексті. Стипендії 
дозволять видатним науковцям та 

вченим реалізовувати їхні  дослідження 
без педагогічних та адміністративних 
зобов'язань. Перевага віддаватиметься 
молодим дослідникам із інноваційними 
підходами.  
 
Фінансові умови: 
• стипендія передбачає зарплату, 

фінансування туристичних поїздок та 
доступ до чудової академічної 
інфраструктури.  

 
Кінцевий термін подання: 
15 жовтня 2018 року. 

 
Критерії відбору:  
• кандидати повинні мати докторський 

ступінь; 
• апліканти повинні раніше 

опублікувати монографію (наприклад, 
дисертацію) або три статті в 
журналах чи збірниках 

 
Заявки можуть бути подані німецькою, 
англійською мовою.  
 
Докладніше про програму на сайті.  
 
Запити та заявки слід надсилати на 
адресу: eikones@unibas.ch. 
 

Програма стипендій NOMIS для науковців (Швейцарія)  

 
Дедлайн: 

15 жовтня 

2018 року 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.hsozkult.de/grant/id/stipendien-17057?language=en
mailto:eikones@unibas.ch
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Д ля участі в Конгресі місцевих і 
регіональних органів урядування 

Ради Європи (м. Страсбург, Франція) 
запрошують  долучитися молодих 
лідерів. Від кожної країни обирається 
один представник, який візьме участь у 
роботі конгресу.  
 
Конгрес сприяє місцевій і регіональній 
демократії, вдосконаленню місцевого та 
регіонального управління та зміцненню 
органів місцевого самоврядування. 
 
Критерії відбору:  
• претенденти повинні бути 

відкритими, цілеспрямованими та 
мотивованими для розвитку; 

• вік аплікантів – від 18 до 30 років;  
• апліканти повинні мешкати 

щонайменше п'ять років у одній із 
держав-членів Ради Європи, а також 
упродовж часу участі жити в країні, 
яку вони представлятимуть;  

• учасники мають бути активними в 
молодіжній роботі на місцевому та 
регіональному рівнях; 

• претенденти мають вільно володіти 

англійською мовою та ін.  
 

Кінцевий термін подання:  
17 вересня 2018 року. 
 
Фінансові умови:  
• конгрес покриває витрати на 

проживання і проїзд делегатів.  
 

Уся програма конгресу є обов'язковою: 
делегати, які не беруть участі в одному 
або кількох із цих аспектів будуть 
замінені делегатами-заступниками.  
 
Обов'язкові заходи включають: 
• участь у підготовці до онлайн-

тренінгу тренерами до кожної сесії; 
• повне відвідування заходів протягом 

обох сесій; 
• декілька зустрічей Skype (квітень-

вересень) з тренерами; 
• реалізація проекту з квітня 2019 року 

до середини вересня 2019 року. 
 

Докладніше про умови відбору для 

участі в конгресі – за посиланням.  

Конкурс на участь у Конгресі місцевих і регіональних  
органів урядування Ради Європи  

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://rm.coe.int/call-for-applicants-2019-en-fin/16808c489b
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П рограма The Global Leaders 
Fellowship Університету 

Джорджа Вашингтона призначена для 
студентів магістратури та аспірантури. 
Апліканти повинні мати намір після 
закінчення навчання повернутися до 
своєї країни, щоб  застосовувати на 
практиці знання й навички, здобуті в 
університеті Джорджа Вашингтона.  
 
Критерії відбору:  

• стипендію можуть отримати 
студенти, які вступили на навчання на 
один із факультетів Foggy Bottom 
Campus( перелік на сайті програми); 

• студенти, які не навчалися і не 
працювали в США чи інших країнах, 
крім їхньої рідної; 

• кандидати, які мають візу F-1 чи  

 
претендуватимуть на її отримання; 

• студенти, які відмінно знають  
англійську мову (підтвердження 
TOEFL чи IELTS).  

 
Фінансові умови: 
• стипендія покриває лише витрати на 

навчання ( 18 кредитів);  
• джерело фінансування для покриття 

інших витрат, зокрема на 
проживання, має бути іншим.  

 
Кількість стипендій: 3. 
 
Кінцевий термін подання: 
8 лютого 2019 року. 
 
Докладніше на сайті.  

Конкурс для дослідників від Fed4FIRE 
Програма The Global Leaders Fellowship 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www2.gwu.edu/~fellows/fellowships/global_leaders.html
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G lobal fund for women  існує для 
підтримки невтомних та 

відважних зусиль жіночих груп, які 
працюють щодня, щоб обстоювати права 
жінок і дівчат у світі. Діяльність таких 
груп повинна зосереджуватися на тому, 
щоб жінки могли володіти майном, 
голосувати, отримувати справедливі 
заробітні плати й т.д. Фонд надає 
підтримку групам жінок, чия діяльність 
реалізується за межами США.   

Фінансові_умови: 

• фонд постійно пропонує невеликі 
гранти в розмірі від $500 до $20 000 
на загальний розвиток діяльності 
жіночих об’єднань, а також на 
реалізацію конкретних проектів, 
заявки можна подавати будь-коли, 
адже конкретного дедлайну немає. 

Критерії  відбору об’єднань:  

• об’єднання має перебувати за 
межами США; 
 

• діяльність об’єднання повинна 
чітко відображати його 
прихильність дотриманню прав 
людини й рівноправності жінок і 
чоловіків; 

• об’єднання має перебувати під 
керівництвом жінок; жінки повинні 
займати всі або більшість керівних 
посад.  

Діяльність об’єднання має бути 
спрямована на розбудову миру і 
викорінення гендерної нерівності, 
поліпшення загального і 
репродуктивного здоров’я жінок, 
сприяння участі жінок у суспільно-
політичному житті, забезпечення 
економічної та екологічної 
справедливості, підвищення доступу 
жінок до освіти, розвиток філантропії на 
підтримку соціальних змін. 

Докладніше на сайті «Глобального 

фонду для жінок».  

Гранти від «Глобального Фонду для жінок» 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.globalfundforwomen.org
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С типендія компанії The 
Vandômian призначена для 

апліканток, які зможуть представляти 
та вивчати можливості для жінок. Щоб 
узяти участь у конкурсі, потрібно 
написати есе, яке якнайкраще 
представить  відповіді на питання 
нижче.  

 
• Що для вас розширення прав і 

можливостей жінок? 
• Що ми можемо робити щодня, аби 

розширювати права й можливості 
жінок навколо? 

• Зважаючи на поточні події, які 
впливають на жінок-іммігранток, як 
ми можемо працювати, щоб 
розширити іхні права й можливості в 
складних ситуаціях? 

 

The Vandômian налагоджують контакт 
зі студентками, які  прагнуть розпочати  

бізнес, стати дизайнерками,  
лідерками.  

 

Критерії відбору:  

• до участі в конкурсі запрошуються 
лише жінки;  

• усі аплікантки повинні бути 
зареєстровані або призначені для 
зарахування (на стаціонар) в 
акредитованому університеті на 
семестр,   протягом якого вони 
подають заявку на здобуття 
стипендії.  

 

Фінансові умови: 

• розмір стипендії складає $1000.  

 

Кінцевий термін подання: 

5 січня 2019 року.  

 

Докладніше про умови відбору на 
сайті.  

Стипендія для жінок від компанії The Vandômian 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.vandomian.com/scholarship-for-women/#en-subapartado-1
https://www.vandomian.com/scholarship-for-women/#en-subapartado-1


 

http://ipd.kpi.ua                                            

          https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice 

Щ ороку Національний фонд на 
підтримку демократії (The 

National Endowment for Democracy) 
надає фінансову підтримку сотням 
недержавних організацій у всьому світі, 
що працюють на користь демократичних 
цілей та зміцнення позицій 
демократичних інститутів. 
 
NED фінансує тільки неурядові 
організації, серед яких можуть бути 
громадські організації, асоціації, 
незалежні медіа-ресурси та інші подібні 
організації. Окремим особам, державним 
органам, або інститутам, які отримують 
підтримку від держави, наприклад, 
державним університетам гранти не 
надаються.  
 
Кінцевий термін подання: 
1 жовтня, 21 грудня, 15 березня, 21 
червня.  
 
 
 

 
Фінансові умови: 
• розмір гранту залежить від розмірів 

та обсягу проекту, але середній грант  
надається в розмірі $ 50 000 на 12 
місяців. 

 
Типи програм, які фінансує фонд:  
розвиток і захист прав людини й 
законності, підтримку свободи 
інформації та незалежних медіа-
ресурсів, зміцнення демократичних 
формацій та цінностей, забезпечення 
звітності та прозорості, сприяння 
вирішенню демократичних конфліктів, 
підтримка глобальної ринкової 
економіки та інші.  
 
Докладніша інформація про грант за 

посиланням.  

Грант Національного фонду на підтримку демократії  

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.ned.org/apply-for-grant/ru/
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П рограма транскордонного 
співробітництва Польща-

Білорусь-Україна 2014-2020 оголошує 
конкурс проектів із метою 
популяризації місцевої культури та 
історії, збереження природної 
спадщини. 
 
Критерії відбору: 
• конкурс відкрито для мікро-проектів 

(проектів із малими бюджетами), які 
спрямовані передусім на 
неінвестиційну діяльність у сфері 
культурної та історичної спадщини 
прикордонного регіону, зміцнення 
культурних зв'язків і транскордонної 
співпраці в галузі культури, історії та 
охорони природи. 
 

 
Фінансові умови:  
• з бюджету програми на 2-й конкурс 

проектів виділено € 5,2 млн;  
• сума гранту на проект може складати 

від €20 000 до €60 000. 
 

Кінцевий термін подання:  
31 жовтня 2018 року.  
 
Докладніша інформація на сайті 
програми.  
 

Конкурс проектів у рамках Програми транскордонного співробітництва  
Польща-Білорусь-Україна 2014-2020  

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.pbu2020.eu/ua/news/669
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C reative Spark – п'ятирічна 
ініціатива, що спрямована на 

підтримку міжнародних 
університетських та інституційних 
партнерств для розвитку 
підприємницьких навичок та креативної 
економіки в Україні,  Казахстані, 
Узбекистані, Киргизстані, Азербайджані, 
Вірменії, Грузії, за підтримки Великої 
Британії.  
 
Мета Creative Spark – завдяки досвіду 
Великої Британії збільшити внесок 
креативних підприємств у стале 
зростання в країнах-учасницях 
програми.  
 
Грант може підсилити вже наявні 
партнерські зв'язки, або ж сприяти 
створенню нових партнерств між 
вищими навчальними закладами та  

 
 
національними органами у секторі 
креативних індустрій Великої Британії 
та відповідними інституціями у країнах-
учасницях Creative Spark.  
      
Заявки на грантове фінансування 
повинні фокусуватися на: 
• розвитку навичок у студентів та 

креативних підприємців-початківців; 
 
 
• підтримці започаткування нового 

бізнесу та інкубації; 
• обміні знаннями. 
 
Кінцевий термін подання: 
8 жовтня 2018 року. 
 
Докладніша інформація про програму 
за посиланням.  

Creative Spark: програма підтримки підприємництва у системі 
освіти 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/creative-spark
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С типендія Гейтс Кембриджського 
університету є однією з 

найпрестижніших міжнародних 
стипендій у світі. На неї можуть 
претендувати заявники з-поза меж 
Великої Британії.  Метою стипендіальної 
програми є створення глобальної мережі 
майбутніх лідерів, які прагнуть 
покращити життя інших людей. 
 
Критерії відбору:  
• видатні інтелектуальні здібності; 
• лідерський потенціал; 
• зобов'язання покращувати життя 

інших людей; 
• гарне співвідношення між 

кваліфікацією та прагненнями 
заявника й програмою 
післядипломної освіти в Кембриджі, 
для якої він подає заявку.  
 
Аплікант може подати заявку на одну  
з післядипломних програм: 
  

 
• аспірантура (програма розрахована на 

3 роки);  
• магістратура або MLitt (програма 

розрахована на 2 роки);  
• програма навчання тривалістю один 

рік (MPhil, LLM, MASt, Diploma, 
MBA). 

 
Кінцевий термін подання: 
10 жовтня 2018 року.   
 
Фінансові умови:  
• стипендія покриває повну вартість 

навчання в Кембриджі, включаючи 
оплату навчання, проживання, 
витрати на проїзд тощо; 

• також передбачене додаткове 
фінансування для академічного 
розвитку, польових досліджень тощо.  
 

Докладніше про можливість на сайті. 

Стипендія Гейтс Кембриджського університету  

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.gatescambridge.org/apply-overview
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У ряд Швейцарії через Федеральну 
комісію з надання стипендій для 

іноземців пропонує можливості для 
українських науковців. Успішні 
претенденти матимуть змогу навчатися 
або реалізовувати дослідження у 
швейцарських вишах.  
 
Федеральна комісія надає українським 
науковцям стипендії трьох типів:  
 
• Research scholarships 
• PHD scholarships 
• Postdoctoral_Scholarships 

 
Фінансові та інші умови цих стипендій 
відрізняються. Інформація, що актуальна 
для українських претендентів, 
представлена за посиланням. Розмір 
щомісячної стипендії складає 
щонайменше 1920 швейцарських крон. 
  
 
 
 

 
Критерії відбору:  
• профіль кандидата; 
• якість дослідницького проекту; 
• синергія та потенціал для майбутньої 

дослідницької співпраці.  
 

Кінцевий термін подання: 
5 грудня 2018 року. 
 
Щоб отримати аплікаційні документи, 
слід написати до Посольства Швейцарії 
(olena.gut@eda.admin.ch_або 
kyiv@eda.admin.ch).  
 
Усі необхідні документи потрібно 
роздрукувати й подати до Посольства 
Швейцарії в Києві . 
 
Докладніше про можливість на сайті.  

Стипендія швейцарського уряду для іноземних 
науковців 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2016/eskas2/Ukraine.zip.download.zip/Ukraine.zip
mailto:kyiv@eda.admin.ch
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html
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В ільний університет Брюсселя в 
Бельгії пропонує стипендії на 

дослідження з усіх дисциплін. Це 
чудова можливість для реалізації 
проектів під керівництвом найкращих  
вчених та за підтримки навчальних 
закладів.  
 
Фінансові умови:  
• € 3503,21  на місяць – сплата витрат 

на проживання; 
• € 400  – надбавка за мобільність; 
• € 150  – покриття витрат на родину; 
• € 200 –  транспортні витрати; 
• € 500 –  витрати на дослідження; 
• € 300  – додаткові витрати. 

 
Вимоги до кандидатів:  
• ступінь PhD, максимум 7  років 

дослідницької діяльності; 
• якщо у апліканта немає ступеня 

PhD, то має бути задокументований 
еквівалентний дослідницький  

 
      досвід від 4 до 11  
      років;  
• кандидати не повинні працювати чи 

навчатися в Бельгії більше ніж 12 
місяців впродовж останніх трьох 
років; 

• апліканти не мають займатися 
дослідженнями в Бельгії більше ніж 
6 місяців до дедлайну; 

• необхідне знання англійської мови.  
 

Кінцевий термін подання:  
15 жовтня 2018 року.   
 

Докладніше про можливість на сайті.  

Дослідницька програма у Вільному університеті Брюcселя 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://if-at-ulb.ulb.be
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ 

СІКОРСЬКОГО» 

Випуск № 233 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. 

7/09/2018  

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

