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Деканам факультетів, директорам інститутів, 

керівникам підрозділів університету, провідним 

вченим – керівникам наукових груп.  

 

Шановні колеги!   

До Вашої уваги – випуск інформаційного 

 бюлетеня «Джерело» в галузі міжнародної освітньої  

та науково-технічної діяльності   

КПІ ім. Ігоря Сікорського. 
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К онкурс відкритий для будь-яких 
лабораторій чи науково-дослідних 

груп вишів, науково-дослідних установ 
та підприємств обох країн, зокрема, 
молодих вчених і викладачів. 

До участі приймаються проекти 
відповідно до пріоритетних напрямів 
розвитку науки і техніки: 

• Комп’ютерні та новітні виробничі 
технології (лазерні, високоточні, 
мехатронні, роботизовано, плазмові, 
оптоелектронні, сенсорні тощо); 

• Енергетичний менеджмент та 
енергоефективність; 

• Екологія та управління навколишнім 
середовищем; 

• Науки про життя, нові технології, 
здоров’я та запобігання 
найрозповсюдженішим хворобам, 
біотехнології, біоінжиніринг та 
генетика; 

• Нові речовини та матеріали; 
• Соціальні та гуманітарні науки; 
• Оборонні технології. 
 
Подати пропозицію можна до  
23 вересня 2019 року. 

Основні критерії оцінки – наукова 
відповідність, цінність проекту, 
взаємодоповнюваність дослідницьких 
груп, перспективність співпраці. 

Докладніше про конкурс, умови участі 
та фінансування проектів – 
за посиланням. 

Більше інформації також можна 
отримати за номером: (044) 287 82 76 

Важливо, що керівники та учасники 
проектів можуть подавати кілька заявок. 
Однак отримати фінансування керівники 
зможуть тільки за 1 проектом. 

Дедлайн:  
за 23.09.2019 

КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ НА 2020-2021 РОКИ 

Дедлайн:  
23.09.2019 

http://ipd.kpi.ua
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П роведення досліджень в 
університетах США тривалістю 

від шести до дев'яти місяців.  
У конкурсі можуть брати участь особи 
віком до 40 років з дворічним 
професійним досвідом: викладачі; 
аспіранти та дослідники, які ще не 
мають наукового ступеня; кандидати 
наук (не пізніше 5-ти років після 
захисту); адміністратори вищих 
навчальних закладів; співробітники 
науково-дослідних установ; журналісти; 
фахівці з бібліотечної, музейної та 
архівної справи; спеціалісти у сфері 
управління культурою; працівники 
громадських організацій (НДО). 
 
Тривалість гранту — 6-9 місяців.  
 
Галузі спеціалізації: гуманітарні, 
соціальні, точні, технічні та природничі 
дисципліни. 
 
Вимоги до кандидатів: 
• мати українське громадянство та 
проживати в Україні; 
• викладати (на умовах повної або 
неповної ставки) у ЗВО або мати 
щонайменше 2 роки досвіду 
викладання, навчання в аспірантурі, 
дослідницької, адміністративної роботи 
у системі вищої освіти або 2 роки 

професійного досвіду у відповідній у 
галузі; 
• володіти англійською мовою на рівні 
достатньому для професійного 
спілкування в англомовному 
академічному середовищі (TOEFL iBT 
не менше 80 балів); 
• повернутись в Україну на 2 роки 
після завершення терміну гранту 
відповідно до вимог візи J-1, яку 
отримують учасники програм обмінів; 
• подаватись на програму (Fulbright 
Scholar) не раніше ніж через 2 роки 
після перемоги у конкурсі за програмою 
Fulbright Research and Development 
Program; 
 
Умови гранту: 
• щомісячна стипендія; 
• додаткові кошти для придбання 
професійної літератури; 
• медичне страхування; 
• квиток в обидва боки; 
 
Кінцевий термін подання заявок: 
1 листопада щороку. 
 
Детально про Програму, перелік 
документів для участі у конкурсі та 
вимоги до їх оформлення, а також про 
перебіг конкурсного відбору за 
посланиям. 

Fulbright Research and Development Program 

Дедлайн:  
01.11.2019 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html
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Б рюссельський вільний університет 
оголосив конкурс своєї 

міжнародної постдокторальної 
програми, що спільно фінансується за 
допомогою програми H2020 Marie 
Sklodowska-Curie action. 

Брюссельський вільний університет 
(Université Libre de Bruxelles, скорочено 
ULB) нещодавно оголосив другий 
конкурс на участь в своєї міжнародної 
постдокторальної програмі, IF@ULB, 
яка спільно фінансується за допомогою 
програми «Дії Марії Склодовської-
Кюрі» в рамках програми «Горизонт 
2020». Заявки приймаються до 1 
жовтня 2019 року. 

IF@ULB пропонує унікальну 
можливість набрати загалом 63 
міжнародних постдокторальних 

дослідників в Брюссельський вільний 
університет. 21 постдокторальний 
дослідник вже отримав стипендію на 
перший конкурс і розпочав свій проект 1 
липня 2019 р. 

Другий конкурс також буде відкритий 
для 21 вакансії в усіх галузях 
досліджень. Кожна стипендія буде 
надана протягом двох років і 
включатиме індивідуальну програму 
розвитку кар'єри. 

Ця програма є унікальною можливістю 
для постдокторальних дослідників 
розвивати свою кар'єру в відомому 
університеті в центрі Європи.  

Додаткову інформацію можна отримати 
на веб-сайті ULB або звернувшись до 
Керівної групи IF@ULB за адресою:  
ulb-cofund@ulb.ac.be. 

Міжнародна постдокторська програма від 
Брюссельського вільного університету 

Дедлайн:  
1.10.2019 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
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Відкрито конкурс на подачу заявок 
від неурядових організацій на 
отримання грантів від Європейської 
молодіжної фундації.  

Спільна рада з питань молоді Ради 
Європи прийняла рішення про те, що 
особлива увага при розгляді питань 
щодо виділення грантів буде приділена 
пілотним проектам українських 
громадських організацій або 
європейськими громадськими 
організаціями, які мають бажання 
співпрацювати з українськими 
громадськими організаціями у 
зазначених сферах.  
 
 
 

Запропоновані пілотні проекти:  

• повинні бути «інтервенційними», 
тобто їх діяльність повинна бути 
спрямована на соціальні зміни, які 
залучають молодь на місцевому 
рівні;  

• діяльність за проектом повинна мати 
чіткі зв’язки або вплив на місцевому 
рівні;  

• повинні бути розроблені на 
місцевому, регіональному або 
національному рівні (тобто 
міжнародні громадські організації не 
можуть подаватись на отримання 
гранту).  

Для отримання більш детальної 
інформації перейдіть за посиланням. 

РАДА ЄВРОПИ  

Фонд підтримує проекти, що сприяють 
посиленню ролі громадянського 
суспільства, підтримують права людини, 
заохочують участь усіх соціальних груп 
в демократичних процесах.  

Проекти повинні працювати в одній з 
цих сфер:  

• Права та розширення прав жінок / 
Гендерна рівність  

• Громадська активність 

• Верховенство права та права людини  

• Залучення молоді  

• Зміцнення потенціалу 
громадянського суспільства для 
взаємодії з урядом 

• ЗМІ та свобода інформації  

• Інструменти для знань  

Для отримання більш детальної 
інформації перейдіть за посиланням. 

ФОНД ДЕМОКРАТІЇ ООН  

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply
https://www.un.org/democracyfund/
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L UCIDARE – це проект, що 
фінансується за рахунок 

Програми досліджень та інновацій 
Horizon 2020 Європейського Союзу з 
метою створення міжнародної мережі, 
що сприяє збереженню спадщини як 
ресурсу для інновацій та міжнародного 
співробітництва. 
Ви активні у сфері інновацій чи 
дипломатії? 

Подайте свій проект і поділіться своїм 
успіхом по всій Європі! 
Подати проект зараз. 
 
Кінцевий термін: 1 жовтня 2019 
року (остання дата відправлення) 
Дізнатися більше  за посиланням. 
 

Конкурс ILUCIDARE в рамках нагород Європейської спа-
дщини / Europa Nostra Awards 2020  

К онкурс дозволяє отримати 
фінансову підтримку ініціативам, 

що реалізуються жінками для 
збереження природи й довкілля. 

Щорічно передбачено три премії:  
• 1-а премія 10 000 євро;  
• 2-а премія 5000 євро;  
• 3-я премія 3000 євро; 
• присуджується додатковий приз Grand 
Prix Terre de Femmes у розмірі 10 000 
євро. 

Премія «Земля жінок» призначена для 
кандидаток, які реалізують проект із 
захисту навколишнього середовища на 
некомерційних засадах. Це можуть бути 
проекти як індивідуальні, так і подані 
від організацій. 

Дедлайн: 12 вересня 2019 року. 

Детальніше за посиланням.  

Міжнародна премія «Земля Жінок» від Fondation Yves 
Rocher,  Франція 

Дедлайн:  
1.10.2019 

Дедлайн:  
12.09.2019 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
http://www.europeanheritageawards.eu/apply
http://www.europeanheritageawards.eu/apply
https://www.yves-rocher-fondation.org/candidater-au-prix-terre-de-femmes/
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М іжнародні стипендії 
призначаються для навчання 
на денній основі та для 

дослідницької роботи в Сполучених 
Штатах для жінок, які не є 
громадянами США або постійними 
мешканцями. Підтримуються як 
магістратура, так і аспірантура в 
акредитованих установах США. 

Кандидати повинні отримати ступінь, 
еквівалентний бакалаврату США до 15 
листопада 2018 року, і до моменту подачі 
заявки повинні звернутися до бажаних 
ними навчальних закладів. Стипендії 
міжнародного магістра/першого 
професійного рівня можуть бути 
поновлені на другий рік (до 5 штук); 
стипендіати отримають інформацію про 
програму для цієї конкурсної програми 
додатково. 

Одержувачів стипендіх відбирають за 
досягненням академічних успіхів і 
демонстрації прихильність до прав 
жінок і дівчат. Одержувачі стипендії 
повертаються до своїх країн, щоб стати 
лідерами у бізнесі, уряді, наукових 
колах, громадському активізмі, 
мистецтві та науці. 

Про стипендії. 

Спочатку програма, призначена для 
надання латиноамериканським жінкам 
можливостей для магістратури та 
аспірантури в США, отримала своє 
перше фінансування в 1917 році. 
Програма тепер включає жінок зі всього 
світу, а міжнародні стипендії отримали 
понад 3600 жінок з більше 150 країн. 

Заявки приймаються з 1 серпня по 15 
листопада 2019 року. 

Докладніше за посиланням. 

Міжнародні стипендії від AAUW 

Дедлайн:  
15.11.2019 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.aauw.org/what-we-do/educational-funding-and-awards/international-fellowships/
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О голошується конкурс на 
індивідуальні гранти для участі 

в Європейському конгресі 
“Perspektywy Women in Tech Summit” 
в Варшаві 13-14 листопада 2019 року. 

Грант покриває транспортування 
автобусом за маршрутом Київ – Варшава 
– Київ, проживання в готелі в Варшаві, 

участь у конгресі, харчування під час 
заходів, кава-брейки. 

Конгрес в Варшаві стане місцем зустрічі 
студенток, аспіранток, молодих жінок-
вчених країн Європи, що навчаються, 
працюють у галузі комп’ютерних наук і 
інформаційних технологій та на їх 

міждисциплінарних перетинах із іншими 
сферами науки: прикладною 
математикою, електронікою, 
телекомунікаціями, кібербезпекою, 
механікою та механотронікою, 

автоматикою та робототехнікою, 
фізикою, нанонауками та інженерією 
матеріалів. 
Учасниці зможуть зустрітися з 

керівниками відомих світових high-tech 
компаній, вдосконалити свої наукові та 
технічні знання. 

Умови конкурсу будуть викладені на 
сайті проекту, а також на сайті 

Українського-Польського центру КПІ ім. 
Ігоря Сікорського. 

Заявки на отримання гранту подаються 
до 20 вересня 2019 року до оргкомітету 
конгресу в Варшаві в режимі on-line за 
адресою. 

В подальшому заявки розглядатимуться 
спільно з Українською частиною 

оргкомітету проекту ЄС “IT for SHE” – 
Європейського конгресу “Perspektywy 
Women in Tech Summit” у Варшаві, яка 
буде діяти на базі Українсько-Польського 

центру КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Інформація про роботу Української 

частини оргкомітету проекту ЄС “IT for 
SHE” буде надаватись на сайті 
Українсько-Польського центру КПІ ім. 
Ігоря Сікорського. 

Європейський конгрес 
 “Perspektywy Women in Tech Summit” 

Дедлайн:  
20.09.2019 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
http://www.womenintechsummit.pl
http://upc.kpi.ua/?lang=uk
http://upc.kpi.ua/?lang=uk
https://www.womenintechsummit.pl/international-students-application
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П рограма підтримує міжнародні 
дослідницькі подорожі авторів, 

фотографів та кінематографістів, які 
торкаються важливих тем та процесів та 
хочуть висвітлювати в своїх творчих 
доробках інші країни та 
культури. Проект підтримує 
дослідження в країнах Африки, Азії та 
Європи для німецькомовних робіт. 

Фонд ім. Роберта Боша у співпраці з 
Літературним колоквіумом Берліна 
підтримує авторів у проведенні ними 
досліджень з метою німецькомовних 
публікацій, в яких долаються кордони і 
тематично висвітлюються для широкої 
публіки країни Центральної, Східної і 
Південної Європи чи Північної Африки. 
Публікації мають спонукати до дискусій, 
сприяти діалогу і взаєморозумінню і 
можуть поширюватися на різні 
тематичні галузі, країни й історичні 
епохи. Бажаними є літературна і есейна 
проза, альбоми з фототекстами, дитячі й 
молодіжні книжки, а також інші форми, 
наприклад, сценарії та доробки для 
радіоефіру. 

Крім того, учасники програми 
«Долаючи кордони» можуть 
презентувати свої твори під час 
громадських заходів. Для проведення 
таких заходів Фонд ім. Роберта Боша 
виділяє кошти. Зацікавлені інституції 
можуть подати заявки на отримання 
фінансової підтримки на заходи 
програми «Долаючи кордони». 

На що надається фінансова 
підтримка? 

Стипендії мають покрити транспортні 
витрати, витрати на помешкання і 
харчування, візи і перекладачів, а також 
підтримати прожиткові витрати під час 
досліджень. 

На що не надається фінансова 
підтримка? 

- фахово-наукові публікації, газетні 
статті, путівники, збірники, театральні 
проекти і перекладацькі проекти; 

- видавничі і виробничі витрати; 

- загальні робочі засоби, офісні витрати 
й інфраструктурні заходи. 

Повторні заявки і заявки, що 
охоплюють кілька проектів, не 
допускаються. Прохання до 
зацікавлених осіб направляти письмові 
заявки до Літературного колоквіума 
Берліна. Заявні документи можна знайти 
в інтернеті за адресами: 

www.bosch-stiftung.de/grenzgaenger 

або www.lcb.de/grenzgaenger 

Остання дата відправлення заявки: 
щорічно 30 квітня і 31 жовтня (дата 
поштового штампу). 

Незалежне журі відбиратиме серед 
надісланих заявок проекти, що 
отримають підтримку. Очікувано 
рішення повідомляють відповідно в 
середині липня і січня. 

Програма «Долаючи кордони»   
(«Grenzgänger») 

Дедлайн:  
31.10.2019 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
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Ц е довготривала програма для 
науковців від Європейського 

університету в Італії. Вона має на меті 
розвиток академічних навичок наукових 
співробітників у галузі соціальних та 
гуманітарних наук. 

Тривалість програми: 12 і 24 місяці. 
Кінцевий термін подання: 18 жовтня. 

Фінансування: 

- щомісячні виплати в розмірі 2000 євро; 
- якщо кандидат отримує іншу 
стипендію чи заробітну плату, то має 
про це повідомити, розмір виплат йому 
може бути знижений до 1250 євро; 
- щомісячна виплата в розмірі 200 євро 
на кожну неповнолітню дитину; 
- учасники отримують компенсацію 
витрат на дорогу; 
- можливі додаткові щомісячні виплати, 
зважаючи на особисті обставини 
апліканта. 

Вимоги до аплікантів: 

- у програмі можуть брати участь 
апліканти, які отримали ступінь 
кандидата наук за останні 5 років, або 
які отримають ступінь кандидата наук 
до початку програми (1 вересня); 

- апліканти, що отримали ступінь 
кандидата наук понад 5 років тому, але 
не могли займатися академічною 
кар'єрою через декретну відпустку, 
проблеми зі здоров'ям, або проходження 
обов'язкової військової служби;  
рівень англійської мови має бути не 
нижче ніж С1. 

Детальніше про програму за 
посиланням. 

 

 

Стипендіальна програма ім. Макса Вебера у Італії 

Дедлайн:  
18.11.2019 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.eui.eu/…/MaxWeberProgra…/ApplytotheMWP/Why-Apply
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C opernicus e.V. – це студентське 
об‘єднання, яке кожен семестр 

надає близько 12 стипендій студентам зі 
Східної Європи та Центральної 
Азії. Програма передбачає навчання 
протягом одного семестру в 
університеті міст Гамбург, Мюнхен або 
Берлін, а також наступну за ним 
двомісячну практику в одному з 
німецьких підприємств або німецькій 
організації. 

 

Фінансова підтримка включає: 
проживання, одномісячну стипендію, 
медичну страховку та дорожні витрати. 

 

У рамках програми запрошуються 
студенти, що вивчають правові, 
економічні, соціальні та гуманітарні 
науки. 

Терміни подачі заявок: 

• початок програми у квітні –  
до 1 вересня; 

• початок програми у жовтні –  
до 1 березня. 

 

Подальшу інформацію та формуляр 
заяви Ви знайдете за посиланням.  

Стипендія від Copernicus e.V. 

Дедлайн:  
01.09.2019 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
http://www.copernicus-stipendium.de
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A irbus пропонує стажування 
студентам, що надають цінний 

досвід роботи і можливість відкрити 
двері, що ведуть до початку кар'єри в 
Airbus. 

Стажування Airbus можна пройти у 
Франції, Німеччині, Іспанії та 

Великобританії. Всі програми надають 

стажистам інформацію про кар'єрні 
шляхи в компанії. Стажери можуть 
працювати в таких областях: інженерія, 
виробництво, постачання, людські 
ресурси, фінанси, інформаційні 

технології, комунікації. 

Стажування оплачуване. Тривалість 

стажування: від 3 місяців до 1 року. 

 

 
Вимоги: 

• подавати заявку можуть студенти 
ЗВО; 

• якщо Ви є громадянином країни, що 
не входить в ЄС, Вам може 

знадобитися отримання робочої візи, 
що затягне процес обробки заявки; 

• потрібно добре володіти 
англійською мовою. 

  Як стати стажером? 

Необхідно подати онлайн заявку і 
завантажити своє CV, 
супроводжувальний лист, сертифікати 
та оцінки з університету. 

Детальніше на офіційному сайті. 

 

Оплачуване стажування в Airbus 

http://ipd.kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://www.airbus.com/careers/students-graduates.html
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Випуск № 241 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 – Мусієнко Ольга 

E-mail: s.shukayev@kpi.ua 

Керівник відділу координації міжнародної проектної діяльності –  

Шукаєв Сергій Миколайович 

26/07/2019  

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

