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Щ орічно літню школу 
університету відвідують 

іноземні студенти з 115 країн. 
 
Кінцевий термін подання: 17.03.2019 
Місце проведення: Кассель, Німеччина 
 
Літні школи університету пропонують 
короткострокові інтенсивні програми 
навчання, які розраховані на іноземних 
студентів, дослідників і професорів. 
 
Вартість навчання - 2190 €, однак 
університет пропонує стипендії, які 
покривають вартість навчання, 
проживання та дворазове харчування. 
 
Стипендія та вартість літньої школи не 
покривають: транспортні та особисті 
витрати, додаткове харчування. 
Програма літньої школи складається з 
таких модулів: 
 інженерний модуль; 
 культурний модуль; 
 нано- модуль; 
 спортивний модуль. 
 
Кожен учасник може обрати один модуль 
і взяти участь у двох семінарах, а також 
відвідати мовні курси. Є можливість  

 
обрати будь-який модуль, навіть якщо 
його напрям не відповідає спеціальності. 
 
Вимоги до кандидатів: 
 кандидати повинні бути старше 18 

років; 
 необхідно надати мотиваційний лист, 

рекомендації. 
 
Необхідні документи: 
 мотиваційний лист; 
 рекомендаційний лист (рекомендувач 

повинен мати докторський ступінь); 
 заповнений бланк заявки; 
 CV; 
 копія картки з оцінками (з перекладом 

на англійську мову); 
 результати одного з тестів на рівень 

володіння англійською мовою 
(TOEFL, IELTS або інший). 

 
Всі документи необхідно відсканувати та 
надіслати в форматі .pdf на isu@uni-
kassel.de. 
 
Детальніше за посиланням.  

Літня школа університету    

University of Kassel, Німеччина 

mailto:isu@uni-kassel.de
mailto:isu@uni-kassel.de
https://www.unikims.de/de/managementprogramme-seminare/international-summer-university-kassel/application-and-scholarships
https://www.unikims.de/de/managementprogramme-seminare/international-summer-university-kassel/application-and-scholarships
http://ipd.kpi.ua/
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice


 

 

Ш кола відбудеться в університеті 
Georg Eckert Institute                   

з 25 по 29 липня 2019 року. 
 

Кінцевий термін подання:  
17.03.2019 
Місце проведення:  
Брауншвейг, Німеччина 
 

Університет Georg Eckert Institute 
організовує літню школу Georg Arnhold 
International Summer School, тема школи в 
2019 році присвячена змінам у навчальній 
програмі, що стосуються глобальної 
громадянської освіти та громадянської 
освіти (GCE-CE), а також впровадження 
глобального аспекту до навчальної 
програми громадянської освіти. 
 

Програма школи зосередить увагу 
учасників на навчальних програмах і 
реформах навчальних програм, освітніх 
засобах масової інформації, формальної та 
неформальної освітньої діяльності, а 
також різних зацікавлених сторонах, таких 
як викладачі, урядові та міжнародні 
організації. 
 

Основні теми школи: 
 як можна зрозуміти глобальну 

громадянську освіту і громадянську 
освіту та як така освіта дозволяє 
молодим людям діяти політично на 
державному рівні, а також за його 
межами? 

 яка роль глобальної громадянської 
освіти в соціальній, політичній та 
економічній реальності? 

 чи може глобальна громадянська освіта 
сприяти активній участі в глобальній 
обізнаності? 

 
 також цікаве розуміння того, як       

навчальні заклади та викладачі 
реалізують глобальну громадянську 
освіту в конкретних контекстах, як 
формуються цілі та відповідно 
розробляються методи. 

 

Покривається проживання та харчування 
учасників під час навчання в школі, а 
також відшкодовуються витрати на квитки 
економ-класу. 
 

У школі можуть брати участь 
кандидати, які: 
 мають докторський ступінь, і вчені, які 

працюють в галузі гуманітарних та 
соціальних наук (педагогіка, історія, 
політологія, соціологія, правознавство, 
антропологія); 

 працюють на міжнародні організації та 
некомерційні організації, які 
займаються цими питаннями; 

 у виняткових випадках будуть 
розглянуті заявки від студентів 
магістратури та кандидатів, які мають 
ступінь магістра. 

 

Для участі необхідно подати: 
 резюме; 
 тезу на 2 сторінки; 
 список публікацій. 
 
Всі матеріали повинні бути виконані в 
електронному вигляді, у форматі Word, 
або .pdf - не більше 3МВ, відправити 
документи слід 
на summerschool@gei.de, у полі Тема 
потрібно написати: “Arnhold Summer 
School 2019”. 
 

Детальніше за посиланням.  

Міжнародна літня школа             

Georg Arnhold International        
Summer School, Німеччина 

mailto:summerschool@gei.de
http://www.gei.de/en/fellowships-awards/georg-arnhold-program/summer-school.html
http://www.gei.de/en/fellowships-awards/georg-arnhold-program/summer-school.html
http://ipd.kpi.ua/
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice


 

 

Т he Institute on Behavior and 
Inequality приймає заявки на літню 

школу, присвячену поведінковій 
економіці. Літня школа відбудеться в 
Бонні, Німеччина, протягом тижня -        
з 8 по 12 липня 2019. 
 
Кінцевий термін подання: 15.03.2019 
Місце проведення: Бонн, Німеччина 
 
Мета школи: познайомити студентів 
аспірантури з передовими 
дослідженнями у сфері поведінкової 
економіки. 
 
Програма школи пропонує лекції, 
дискусії та обговорення останніх 
досліджень поведінкової економіки. 
Програма також передбачає можливість 
студентам обговорити свої ідеї з 
лекторами та іншими учасниками школи. 

 
Організатори повністю покривають всі 
витрати, пов'язані з участю в школі - авіа
-переліт економ класом, проживання      
(6 ночей) і харчування. 

Вимоги до кандидатів: 
Приймаються заявки від студентів 
аспірантури, які вивчають відповідні 
науки. 
 
Заявку на участь у школі можна подати 
онлайн за посиланням.  
 
Необхідно підготувати такі документи: 
 2 рекомендаційні листи; 
 резюме; 
 мотиваційний лист; 
картка з оцінками. 
 
Детальніше за посиланням.  

 

Літня школа для аспірантів, що присвячена 
поведінковій економіці, Німеччина 

https://jobs.briq-institute.org/announcement/7/application/create
https://jobs.briq-institute.org/announcement/7
https://jobs.briq-institute.org/announcement/7
http://ipd.kpi.ua/
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice


 

 

Д ослідницькі стипендії DLR-DAAD 
- це програма, що реалізується 

Німецьким аерокосмічним центром 
(DLR) та Німецькою службою 
академічних обмінів (DAAD). Стипендії 
можна проводити тільки в інституті 
DLR.  
 
Кінцевий термін подання: 01.03.2019 
 
DLR - національний науковий центр 
Німеччини з аеронавтики та космосу.  
Як космічне агентство Німеччини, DLR 
отримало відповідальність за пряме 
планування та реалізацію німецької 
космічної програми німецьким 
федеральним урядом, а також за 
міжнародне представництво інтересів 
Німеччини.  
 

 
Хто може подати заявку? 
Програма призначена для 
висококваліфікованих іноземних 
докторантів і постдоків, а також старших 
науковців. Стипендії DLR-DAAD 
визначаються та надаються на 
індивідуальній основі. У кожному 
оголошенні про стипендії будуть вказані 
специфічні вимоги до кваліфікації та 
умови візиту. 
 
Що можна фінансувати? 
Можуть бути підтримані пропозиції у 
таких галузях: 
 аеронавтика; 
 простір; 
 перевезення; 
 енергія. 
 
Детальніше за посиланням. 

 

DLR-DAAD Research                

Fellowship Programme, Німеччина 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=50019749&amp;fbclid=IwAR14WyfwW4isPRIvoUnppDy5R9IyduzpGpGAR0pTGiy2MAYn2a7KT7SStgs
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=50019749&amp;fbclid=IwAR14WyfwW4isPRIvoUnppDy5R9IyduzpGpGAR0pTGiy2MAYn2a7KT7SStgs
http://ipd.kpi.ua/
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice


 

 

Ц ентр The Center for Genomic 
Regulation проводить літнє 

стажування для студентів бакалаврату та 
магістратури. Мета програми - 
мотивувати студентів в отриманні 
наукового ступеня і познайомити з 
роботою в лабораторії. 
 
Кінцевий термін подання: 14.03.2019 
Місце проведення: Барселона, Іспанія 
 
Стажування триватиме два місяці з 
червня / липня до кінця вересня. 
 

Кандидати, які не проживають в 
районі Барселони, отримають: 
 400€ на місяць; 
 оплату зворотного квитка; 
 харчування на 8-тижневий період. 
 
Кандидати, які проживають в районі 
Барселони, отримають: 
 250€ на місяць; 
 харчування на 8-тижневий період. 
 

Кандидати самі повинні знайти місце 
проживання. Якщо університет 
кандидата не надає медичну страховку, 
то центр надасть кандидатам на період 
стажування медичну страховку та 
страховку від нещасних випадків. 
 

Подати заявки можуть: 
 студенти бакалаврату, які мають 
відмінну успішність та мають 
зацікавленість до біо-наук та біо-
медичних досліджень (бажано мати 
досвід роботи в лабораторії); 

 

 студенти, які закінчили 2 роки 
навчання (4 семестри) до початку 
стажування; 
 кандидати можуть ще не мати 
наукового ступеня до моменту початку 
стажування; 
 студенти магістратури, які мають 
відмінну успішність та мають 
зацікавленість до біо-наук та біо-
медичних досліджень і продовжать 
навчання в магістратурі після закінчення 
літньої школи; 
 кандидати, які раніше не проходили 
стажування в цьому центрі; 
кандидати, які відмінно володіють 
англійською мовою. 
 

Заявки на участь у стажуванні 
приймаються виключно англійською 
мовою і тільки через інтернет    
(спочатку треба зареєструватись на 
сайті). 
 
Заявка повинна містити таку 
інформацію: 
 картку з оцінками (включаючи 
найостанніші); 
 опис зацікавленості студента в 
дослідженнях; 
один рекомендаційний лист. 

 

До подачі заявки кандидатам 
рекомендується зв'язатися з лідером 
групи. 
 

Детальніше за посиланням.  

Літнє стажування в центрі 

геномного управління, Іспанія 

http://www.crg.eu/en
http://www.crg.eu/en
https://recruitment.crg.eu/content/fellowships/calls/summer/summer-internship-programme
https://recruitment.crg.eu/content/fellowships/calls/summer/summer-internship-programme
https://www.crg.eu/en/content/training-undergraduates/crg-summer-internship-programme/
https://www.crg.eu/en/content/training-undergraduates/crg-summer-internship-programme/
http://ipd.kpi.ua/
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice


 

 

У ніверситет VU Amsterdam 
пропонує 10 стипендій, які 

покривають повну вартість навчання та 
проживання. Стипендію можуть 
отримати студенти-відмінники, які 
роблять внесок у розвиток свого 
суспільства і / або громади. 
 

Кінцевий термін подання: 01.04.2019 
Місце проведення: Vrije Universiteit 
Amsterdam – Амстердам, Нідерланди 
Тривалість курсу: 2 тижні 
 

Переглянути всі літні школи можна       
за посиланням. 
 

Університет пропонує курси для 
студентів бакалаврату, магістартури, 
студентів аспірантури і викладацького 
складу. 
 

Мова навчання - англійська. 
 

Пропонується три курси: 
 Academic Excellence Scholarship 
 Photographer Scholarship 
 Vlogger/Videographer Scholarship 
 

Вимоги: 
 на стипендію можуть претендувати 
громадяни всіх країн; 
 необхідно знати англійську мову, але 
сертифікати надавати не потрібно, для 
розуміння та навчання рівень володіння 
англійською повинен бути В2, еквівалент 
- IELTS - 6.5; 
 кандидати повинні мати відмінну 
успішність (GPA не менше 80% від  

найвищого балу - якщо вищий бал - 10, 
кандидат повинен мати середній бал не 
менш 8. Береться до уваги різниця в 
системах оцінювання). 
Як отримати стипендію: 
1. Необхідно подати онлайн заявку на 

навчання за обраним курсом. 
2. Необхідно подати онлайн заявку на 

стипендію та додати до неї: 
 есе, в якому необхідно описати 
мотивацію та діяльність, спрямовану на 
розвиток суспільства (500 - 800 слів). 
Потрібно вказати: 

 чому участь у даній школі має 
відношення до академічного та 
особистого розвитку та як кандидат 
буде використовувати отримані 
знання в майбутньому; 

 характер діяльності кандидата, 
спрямованої на розвиток суспільства, 
мотивація та переваги. 

 картка з оцінками; 
 рекомендація від особи, яка не є 
членом сім'ї (викладач, науковий 
керівник, роботодавець). 
 

Результати відбору будуть відомі в 
середині квітня. 
З питаннями можна звернутися на 
електронну 
адресу: amsterdamsummerschool@vu.nl 
 
Детальніше за посиланням. 

Літня школа в університеті                               
Vrije Universiteit Amsterdam, Нідерланди 

https://bachelors.vu.amsterdam/en/summer-school/courses/index.aspx
https://bachelors.vu.amsterdam/en/summer-school/howtoapply/index.aspx
https://fd20.formdesk.com/vu-onlinepayment/soz-summerschool-scholarshipapplication
mailto:amsterdamsummerschool@vu.nl
https://bachelors.vu.amsterdam/en/summer-school/scholarship/index.aspx
https://bachelors.vu.amsterdam/en/summer-school/scholarship/index.aspx
http://ipd.kpi.ua/
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice


 

 

Д ержавне агентство з питань 
розвитку освіти Латвійської 

Республіки пропонує українським 
студентам та вченим продовжити 
навчання або дослідження у закладах 
вищої освіти Латвії.  

Програма буде реалізована у 2019/2020 
навчальному році. 

Кінцевий термін подання: 01.04.2019  
 
Пропозиція поділена на три блоки: 

 стипендії на навчання для студентів, 
які здобувають рівень бакалавра або 
магістра; 
 стипендії для наукових досліджень, 
які надаватимуться викладачам та 
вченим вишів; 
стипендії на участь у літніх школах, на 
які можуть претендувати студенти, 
академічні та наукові співробітники 
закладів вищої освіти. 
 
Пропонується участь у літніх школах 
за такими напрямами: 

 Discover Latvia via Latgale Region; 
 Robotics. Real-Life Applications of 
Intelligent Design; 

 

 3D Animation World; 
 Cultural Aspects of Latvian Language; 

 Latvian Language and Culture Summer 
School Taste Latvian; 
 Latvian language summer school – get 
to know Latvia!; 
Summer School of Latvian language and 
culture 2019. 
 
 
Докладніше про розмір стипендій, умови 
участі у програмі та термін навчання - 
в інформаційному бюлетені або             
на сайті агентства. 
  
З питаннями щодо стипендіальних 
програм можна звертатись за телефоном 
+37167814331 або на електронну 
пошту scholarships@viaa.gov.lv  
(фахівець Державного агентства з питань 
розвитку освіти Латвії Маріка Піра). 
 
 
Детальніше за посиланням.  

 

Навчання або стажування у вишах Латвії       
для студентів та науковців,                        

Латвійська Республіка 

http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/scholarships_for_summer_school/?tl_id=22802&tls_id=54841
http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/scholarships_for_summer_school/?tl_id=22802&tls_id=54841
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2019/02/06/Latvian_state_schoolarships_2019-%201lapa.pdf
http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/
mailto:scholarships@viaa.gov.lv
https://mon.gov.ua/ua/news/pochavsya-prijom-zayavok-na-navchannya-abo-stazhuvannya-u-vishah-latviyi-podatisya-mozhut-studenti-ta-naukovci
https://mon.gov.ua/ua/news/pochavsya-prijom-zayavok-na-navchannya-abo-stazhuvannya-u-vishah-latviyi-podatisya-mozhut-studenti-ta-naukovci
http://ipd.kpi.ua/
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice


 

 

У  Копенгагенському 
університеті з 24 липня по     

15 серпня відбудеться міжнародна 
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: 
01.04.2019 
 
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 та локального 
бізнесу та міськими дослідниками.  
 
Разом з аплікаційною формою 
потрібно подавати мотиваційний лист 
(до 300 слів).  
 
Детальніше за посиланням. 

 

Урбаністична літня школа в Копенгагені 
для студентів бакалаврату та магістратури, 

Данія 

https://urban.tors.ku.dk/summerschools/urban-culture-in-theory-and-action/
https://urban.tors.ku.dk/summerschools/urban-culture-in-theory-and-action/
http://ipd.kpi.ua/
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice


 

 

О рганізатори літньої школи хочуть 
створити суспільство молодих 

вчених, які охоплюють широкий спектр 
дисциплін: від економістів - екологів до 
інженерів-енергетиків, фізиків, вчених - 
екологів, зацікавлених в моделюванні 
діяльності людини і системи Землі. 
 

Кінцевий термін подання: 01.03.2019 
Місце проведення: Венеція, Італія 
Час проведення:  
30 червня - 06 липня 2019 
 
Мета літньої школи: тренінг молодим 
вченим у сфері моделі інтегрованої 
оцінки. 
 
У школі будуть висвітлені процеси 
моделювання та взаємодії між 
економічною активністю й енергетичною 
системою, використанням Землі, лісу та 
сільського господарства, води, 
атмосфери, а також як ці сфери можуть 
бути об'єднані та замінені. 
 
Організатори покривають: 
 проживання; 
 обіди та кава-брейки; 

 

 вартість навчання; 
кандидатам з країн, що розвиваються 
буде оплачено транспортні витрати. 
 
Учасники повинні сплатити всі інші 
витрати. 

Вимоги до кандидатів: 
Молоді вчені з будь-якого університету, 
дослідницького інституту або іншої 
організації (приватної компанії, урядової 
установи тощо), які проявляють 
зацікавленість до питань навколишнього 
середовища та відмінно володіють 
англійською мовою. 
 
Заявку можна подати онлайн за 
посиланням.  
 
Документи: 
 резюме; 
 рекомендаційний лист від керівника; 

чернетка дослідницького проекту. 
 
Детальніше за посиланням. 

 

Літня школа, що присвячена                  

моделі інтегрованої оцінки, Італія 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclOFkG_jkkx1ySWnEBOjwgO6I5e6ogbPInACVrstcV6-eHvQ/viewform?usp=send_form
http://www.cd-links.org/?p=1425
http://ipd.kpi.ua/
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice
http://www.cd-links.org/?p=1425


 

 

П рограма імені Лейна Кіркланда, 
призначена для молодих лідерів, які 

мають вищу освіту, зацікавлені в розвитку 
демократії, економіки та суспільства в 
рідних країнах і регіоні. 
 

Кінцевий термін подання: 01.03.2019 
 

Програма представлена у вигляді навчання 
в Польщі протягом 2-х семестрів або 2-4-х 
тижневого стажування, навчальних 
семінарів, курсу польської мови в одному з 
приватних або державних установ. 
 
До участі в програмі запрошуються 
кандидати, які після закінчення програми 
планують повернутися на батьківщину та 
застосовувати на практиці отримані знання. 
 

Програма проводиться за такими 
дисциплінами: 

 економіка і менеджмент; 
 адміністрація та менеджмент (бізнес, 
НВО, охорона здоров'я, освіта, культура); 
 адміністрація державних установ; 
 право; 
 соціальні науки; 
 політологія та міжнародні відносини; 
 журналістика; 
 політика розвитку. 
 

Учасники програми отримають щомісячну 
стипендію розміром 1800PLN, також 
організатори оплачують такі витрати: 
університетські внески, проживання, 
страхування, авіа-переліт до Польщі, 
транспортні витрати по Польщі, візу, 
матеріали. 

 
У програмі можуть брати участь: 

 експерти, політики, роботодавці в 
урядових установах; 
 підприємці та менеджери; 
 керівники неурядових організацій, 
культурних організацій; 
 викладачі, вчителі; 
 журналісти; 
 громадяни України, Білорусі, Росії, 
Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану, 
Казахстану, Киргизстану; 
 кандидати, які вже мають ступінь 
магістра; 
 вікове обмеження в 35 років (іноді 40 
років); 
 досвід роботи не менше 2-х років; 
 знання польської мови; 
знання англійської (навчання англійською 
доступно для всіх, крім громадян України 
та Білорусі). 
 
Для участі в програмі необхідні такі 
документи: 

 заявка; 
 2 рекомендаційних листи (польською, 
англійською або російською); 
копія диплома магістра або кандидата наук. 
 
Документи необхідно відсканувати та 
надіслати на адресу: 
kirkland@kirkland.edu.pl. 
Всі питання щодо програми необхідно 
відправляти на адресу: 
kirkland@kirkland.edu.pl. 
 
Детальніше за посиланням. 

 

Програма імені Лейна Кіркланда                  
для молодих лідерів, Польща 

mailto:kirkland@kirkland.edu.pl
mailto:kirkland@kirkland.edu.pl
http://www.kirkland.edu.pl/kirkland2017/index.php/ru-ru/94-konkurs/393-2012-12-17-11-18-52
http://www.kirkland.edu.pl/kirkland2017/index.php/ru-ru/94-konkurs/393-2012-12-17-11-18-52
http://ipd.kpi.ua/
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice


 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ                                   

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Випуск № 237 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 

 

Керівник  

відділу координації  міжнародної  

проектної діяльності 

Управління міжнародних зв’язків ДМС:   
 

Шукаєв Сергій Миколайович 

 

 E-mail: s.shukayev@kpi.ua 

http://ipd.kpi.ua

