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22  листопада на пленарному 

засіданні Європейського 

парламенту в Страсбурзі переважною 

більшістю голосів було затверджено 

п'ять проектів нормативних правових 

актів Горизонту 2020. Публікація пер-

ших конкурсів проектних пропозицій 

відбудеться на початку наступного міся-

ця (11 грудня). 

З бюджетом в майже 80 млрд. € (бюджет+Euratom) , Горизонт 2020 є найбільшим науково- 

дослідницька програма ЄС та одна з найбільших фінансованих державою програм у світі. 

Назва нової програми ЄС з фінансування досліджень та інновацій – «Горизонт 2020»-

віддзеркалює прагнення забезпечити розвиток нових ідей, економічне зростання та робочі 

місця на майбутнє. Програма «Горизонт 2020» стане ключовим інструментом впрова-

дження флагманської ініціативи створення Інноваційного Союзу, виконанні зобов’язань, 

взятих цією ініціативою у відповідності на висновки Європейської Ради від 4 лютого 2011 

року та Постанови Європарламенту щодо Інноваційного Союзу від 12 травня 2011 року. 

Програма «Горизонт 2020» об’єднує всі існуючі програми ЄС з фінансування досліджень та 

інновацій, включаючи «Рамкову програму з досліджень», «Рамкову програму з конкурентосп-

роможності та інновацій» і діяльність Європейського Інститут Інновацій та Технологій 

(«ЕІТ»). 

Детальніше: http://www.euractiv.com/

innovation-enterprise/boosted-research-

budget-passes-p-news-531875. 

Також повідомляємо, що наразі офіційно 

опубліковано проекти Робочих програм 

Горизонт 2020.  

Детальніше за посиланням:  

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents.  
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1. Увага! ГОРИЗОНТ 2020  

http://www.euractiv.com/innovation-enterprise/boosted-research-budget-passes-p-news-531875
http://www.euractiv.com/innovation-enterprise/boosted-research-budget-passes-p-news-531875
http://www.euractiv.com/innovation-enterprise/boosted-research-budget-passes-p-news-531875
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
http://www.fp7-ncp.kiev.ua/~fpnipkie/index.php/uk/page-5/page-25/2002/


ERASMUS MUNDUS це освітня програма 

Європейського союзу, створена в 2004 році, яка 

спрямована на активізацію міжнародного співробі-

тництва та підвищення мобільності серед студен-

тів, викладачів, науковців. 

Метою програми є розвиток співробітництва 

Європейського союзу з іншими країнами в сфері 

вищої освіти – передача передового досвіду реаліза-

ції Болонського процесу через організацію обміну 

студентами (на бакалаврському, магістерському 

та докторському рівні) та науково-педагогічними 

кадрами. 

Цей конкурс спрямований на підтримку проектів 

тільки відповідно до Компоненту 2. 

Компонент 2: Еразмус Мундус Партнерство. 

Компонент 2 – Напрямок 1: Партнерство з країна-

ми, яких охоплюють такі інструменти взаємодії: 

ENPI, DCI, IPA та ICI (ICI+) (колишній External Co-

operation Window, куди Україна також належить). 

Компонент 2 - Напрямок 2: Партнерство з країна-

ми і територіями, які охоплюються інструментом 

Industrialised Countries Instrument (ICI). 

За цим компонентом програми з конкретною ме-

тою утворюється партнерство між європейськи-

ми університетами та ВНЗ третьої країни або 

групи країн. Стипендії для студентів і викладачів 

на оплату подорожування, навчання, проведення 

досліджень тощо надаються, щоб сприяти досяг-

ненню загальної мети партнерства. Передбачено 

двосторонній обмін, тож в рамках утвореного 

партнерства в українських університетах можуть 

викладати зарубіжні викладачі і навчатися студен-

ти-іноземці. 

Хто може брати участь у цьому конкурсі?  

Вищі навчальні заклади та науково-дослідні інсти-

туції з країн ЄС і третіх країн, але вони не можуть 

самостійно подавати заявки на участь від імені 

цілого консорціуму, партнерства або мережі - заяв-

ку подає один з вищих навчальних закладів ЄС, 

учасник Хартії Еразмус Мундус; студенти, аспіра-

нти, докторанти, науковці та викладачі вищих 

навчальних закладів країн – членів ЄС і третіх 

країн. 

Максимальна кількість учасників Партнерства – 

20 вищих навчальних закладів (не менше 5 з 3-х 

різних країн – членів ЄС). Фінансування покриває 

видатки на адміністрування проекту - по 10 000 

євро на кожного учасника Партнерства 

(відповідно, максимум 200 000 євро). Додатково 

фінансуються гранти на мобільність.  
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2. Новий конкурс за програмою ERASMUS MUNDUS 

 

Дедлайн: 

03.03.2014 

 

 

Джерело 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php


П  роект спрямований на досягнення 

практичних результатів, що виражаються в по-

ліпшенні якості життя, сприяння збереженню 

навколишнього середовища та забезпеченню ста-

лого розвитку країн через: 

- Заохочення асиміляції системи вищої освіти 

Європейського союзу і третіх країн (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна), базую-

чись на підвищенні обізнаності цих держав про переваги входження в більш широку континентальну 

Європейську освітню систему; 

- Забезпечення рівних можливостей для студентів та співробітників для поглиблення їх знань, умінь і 

сприяння концепції сталого розвитку держав; 

- Заохочення спільних цінностей: гендерної рівності, прав людини, фундаментальних свобод, миру, 

демократії, ефективного управління, верховенства закону, солідарності та справедливості; 

- Спільне використання науково-дослідної бази, зближення освітніх стандартів і досягнення ефектив-

ного управління між партнерами з Європейського союзу і третіх країн; 

- Підвищення здатності до працевлаштування в третіх країнах для сприяння процесу диверсифікації 

економік цих держав; 

- Розвиток міжнародних програм для подальшого стратегічного співробітництва в дослідницькій 

сфері.  

Напрями співробітництва: 

- Архітектура та містобудування; 

- Транспорт і комунікації;  

- Хімія і біологія; 

- Хімічне машинобудування; 

- Навколишнє середовище та екологія; 

- Ділове адміністрування, менеджмент. 

Контактна особа за проектом: 

Жученко Олексій Анатолійович, тел. 454-91-48 (19 корпус, офіс 301-а)  
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Дедлайн: 

15.12.2013  

 

 

Джерело    Детальніше 

 

 

3. Проект TEMPO (ERASMUS MUNDUS)   

http://mobilnist.kpi.ua/erasmus-mundus/tempo
http://tempo.fa.utl.pt/


EUROEAST – проект програ-

ми Erasmus Mundus, що передба-

чає партнерство університетів 

Європи та країн Східної Європи: Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Грузії, Молдови і України. 

Проект EUROEAST надає стипендії громадянам цільових країн для здійснення академічної мобіль-

ності в Європі і навпаки – громадянам Європейського Союзу для реалізації академічної мобільності 

у країнах, що розвиваються. Проект охоплює широкий спектр дисциплін та спеціальностей для 

бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів та адміністративного і викладацького складу. 

Стипендії покривають добові, транспортні витрати, навчальні або реєстраційні збори та ви-

трати на страхування. 

Направлення, за якими здійснюється мобільність в рамках проекту: 

- Сільське господарство 

- Архітектура, міське і регіональне планування 

- Мистецтво і дизайн 

- Бізнес і менеджмент 

- Освіта 

- Інженерні та технічні науки 

- Географія, геологія 

- Гуманітарні науки 

- Мови і філологічні науки 

- Право 

- Математика, інформатика 

- Природничі науки 

- Соціологія 

- Інформаційно-комунікаційні науки. 
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4. Проект EUROEAST (ERASMUS MUNDUS)  

 

Дедлайн: 

03.02.2014 

 

 

Джерело 

http://www.euroeast.polito.it/applications


Стипендіальна програма Eiffel розроблена Міністерством закордонних справ, 

як інструмент, що дозволяє вищим навчальним закладам Франції залучати іно-

земних студентів для проходження програм з отримання ступеня магістра і 

кандидата наук. 

Програма Eiffel пропонує два напрямки:  

- Магістратура, навчання триває від 12 до 36 місяців; 

- Аспірантура, програма мобільності строком на 10 місяців для написання дисертації спільно з 

керівником або куратором (переважно для другого року навчання). 

 Кандидат має відповідати усім критеріям приймаючої сторони (наприклад: наявність диплому 

бакалавра (для магістерських програм); мати попередній лист-запрошення (за необхідністю); ма-

ти план дослідження (для аспірантських програм) та мовний сертифікат.  

Напрямки підготовки: 

- Технічні науки (магістратура); більш широкий науковий спектр для аспірантів (технічні науки, 

точні науки: математика, фізика, біологічні науки, нано і біотехнології, геологія та екологія, інфо-

рмаційні і комунікаційні науки та технології); 

- Економіка і менеджмент; 

- Право і політологія. 

Строки подачі документів: 

Завершення прийому заяв: 8-го січня 2014 року.  

Оголошення результатів: протягом тижня від 17-го березня 

2014 року.  

Список обраних стипендіатів публікується на вебсайті: http://

www.campusfrance.org/fr/eiffel. 

Магістри програми Eiffel отримують щомісячну допомогу у розмірі 1181€ (1031€ допомоги на 

утримання та 150 € місячна компенсація), аспіранти-1400 €, в додаток до цього покриваються 

витрати на: зворотний шлях, медичне страхування, культурні заходи.  
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Дедлайн: 

08.01.2014  

 

Джерело 

 

5. ПРОГРАМА EIFFEL (ЕЙФЕЛЬ), Франція    

http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
http://www.mobilnist.kpi.ua/programms/scolarships/eiffel


Програма складається з підготовчих однорічних 

курсів китайської мови та подальшого навчання на 

магістратурі (2 роки) або в аспірантурі (3 роки) в 

Harbin Institute of Technology. 

Критерії відбору: 

- середній академічний бал не нижче 4,75; 

- отриманий ступінь бакалавра; 

- зацікавленість у наукових дослідженнях. 

Розмір стипендії для магістерської програми – CNY 1700 (≈ 2230 грн.). Розмір стипендії для аспіра-

нтської програми – CNY 2000 (≈ 2623 грн.). Стипендія покриває вартість навчання, проживання, 

стажування, медичне страхування, витрати на основні навчальні матеріали.  

 

 

Стипендії надають можливість студентам та аспірантам прой-

ти короткострокове навчання або провести дослідницьку роботу, 

що передбачає досягнення наступних результатів: 

- відвідання лекцій та семінарів (20-30 кредитних пунктів); 

- участь в одному із дослідницьких проектів ТУ-Дрездена, котрий 

доповнює навчання або науково-дослідну діяльність у рідному уні-

верситеті; 

- реалізація науково-дослідної роботи або участь в проекті як підготовка до магістерської чи дисе-

ртаційної роботи. Розмір стипендії: 450€ на місяць. Термін навчання: 1.04.2014 – 31.08.2014 

Критерії відбору: 

- громадянство України; 

- відмінну успішність у навчанні (середній бал не нижче ніж 4,0/5); 

- мовний сертифікат зі знання німецької або англійської мови (мінімальний рівень – В2).  
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6. Стипендії на навчання у Харбінському інституті технологій  
у 2014-2015 рр., Китай   

Дедлайн: 

30.12.2013 

Джерело 

7. ТУ ДРЕЗДЕН – стипендія ім. Георгіуса Агріколи    

Дедлайн: 

15.12.2013 

 

Джерело 

http://www.mobilnist.kpi.ua/news/119-2013-11-26-18-51-44
http://www.mobilnist.kpi.ua/news/111-2013-10-30-21-07-46


Д 
    о участі в 

цих навчальних візи-

тах запрошуються 

здібні студенти. Ві-

зити проводяться при польських академічних центрах. Під час зустрічей, що організову-

ються досвідченими неурядовими організаціями, студенти мають нагоду ознайомитись із 

польськими університетськими середовищами, громадськими організаціями, зустрітися з 

лідерами суспільного життя, взяти участь у лекціях, тренінгах, семінарах та в культурних 

заходах.  

У Програмі Study Tours to Poland можуть взяти участь успішні студенти вищих навчаль-

них закладів, що беруть активну участь у громадському житті та відповідають наступ-

ним формальним вимогам: 

- Вік 18 - 21 років (народжені 1 липня 1992 - 31 грудня 1995 року) 

- Які є громадянами Білорусі, Молдови, України та Російської Федерації 

- Які навчаються у Білорусі, Молдові, Україні та Російській Федерації  

- Які мають дійсний закордонний паспорт (термін дії паспорту повинен бути щонайменше 

до 30 вересня 2014) 

- Які ще не брали участі у Програмі Study Tours to 

Poland 

Що забезпечується у рамках програми Study Tours 

to Poland? 

•  помешкання та харчування у Польщі 

•  часткова компенсація витрат на проїзд 

•  програмні витрати 

Заявка на участь у програмі заповнюється онлайн:  www.studytours.pl.  
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Дедлайн: 

14.12.2013  

 

 

Джерело 

 

8. Навчальні поїздки до Польщі  (весна 2014)     

http://www.studytours.pl
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/announces/study-tours-poland-vesna-2014


Д 
ержавне агентство з питань науки, іннова-

цій та інформатизації України оголошує конкурс 

проектів, що  претендують на одержання грантів  

Кабінету Міністрів України  колективам  молодих 

учених для проведення прикладних наукових дослі-

джень і науково-технічних розробок за пріоритет-

ними напрямами розвитку науки і техніки. 

1. Тематика  конкурсу    

1) інформаційні та комунікаційні технології;  

2) енергетика та енергоефективність;  

3) раціональне природокористування;  

4) науки про життя, нові технології профілактики 

та  лікування  

найпоширеніших захворювань;  

5) нові речовини і матеріали.  

2.Умови проведення конкурсу 

2.1.  Гранти надаються з метою підтримки прик-

ладних наукових досліджень і науково-технічних 

розробок, які спрямовані на створення принципово 

нових технологій, засобів виробництва, матеріа-

лів, іншої наукоємної продукції.  

2.2.  Грант може отримати колектив молодих уче-

них, яким на момент оголошення конкурсу не випо-

внилося 35 років. Чисельність колективу молодих 

учених  -  претендентів на отримання гранту не 

може перевищувати десяти осіб.  

2.3. Грант надається на  конкурсній основі  у  роз-

мірі до 1 млн.  гривень на весь строк виконання 

(2014-2015 роки).  

2.4.  Строк проведення прикладних наукових дослі-

джень і науково-технічних розробок за грантом не 

може перевищувати два роки.  

2.5. Призначення грантів здійснюється Кабінетом 

Міністрів України.  

2.6. Для участі у конкурсі приймаються запити, 

підготовлені колективом  

молодих учених разом з науково-дослідною  устано-

вою,  організацією,  вищим  

навчальним закладом III-IV рівня акредитації,  на  

матеріально-технічній  базі  

якої (якого) будуть проводитися прикладні наукові 

дослідження і науково- 

технічні розробки за проектом (далі - базова орга-

нізація).  

2.7. Подання на участь у конкурсі від одного колек-

тиву більше ніж одного  

запиту, а  також участь одного молодого вченого у 

більше ніж одному  

колективі, що подає запит на участь у конкурсі, не 

допускається.  
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9. Конкурс  проектів на  одержання  грантів   
Кабінету Міністрів  України   

 

Дедлайн: 

30.12.2013 

 

 

Джерело 

http://www.usw.com.ua/group/moglyvosti/forum/topic/show?id=2031682%3ATopic%3A97496&xgs=1&xg_source=msg_share_topic


4 
 листопада 2013 року стартувала реєстра-

ція для участі в студентському Чемпіонаті ком-

п’ютерних талантів «Золотий Байт». Змагання 

орієнтоване на молодих, талановитих студентів 

та випускників, які прагнуть реалізувати себе в 

сфері ІТ-технологій, дизайну та комунікацій. Цьо-

го року Чемпіонат виходить на міжнародний 

рівень і його призовий фонд складає 500 тисяч 

гривень. 

«Золотой Байт» – найбільший в Україні відкритий Чемпіонат для талановитої молоді, яка захоп-

люється ІТ-технологіями. Він проводиться з 2007 року. Його місія – підтримка комп’ютерних 

талантів та розвиток ІТ-сфери. Тема конкурсних робіт Чемпіонату «Золотий Байт-2014» - 

«Сhanging the World» («Змінюючи світ»). 

«Золотий Байт» є некомерційним проектом, участь в ньому безкоштовна для всіх. Учасниками 

Міжнародного чемпіонату комп’ютерних талантів можуть бути учні шкіл, студенти ВНЗ та 

випускники 2012-2013 років. Змагання передбачає як одноосібну, так і командну участь (залежно від 

номінації). 

Етапи Чемпіонату: I етап - заочний (on-line) - з 4 листопада по 25 грудня 2013р.; II етап – регіона-

льний фінал - з 15 січня по 15 лютого 2014р.; III етап – міжнародний фінал (м. Київ) - 22 - 23 березня 

2014р. 

Номінації Чемпіонату «Золотий Байт-2014»: 

Startupchallenge (конкурс програмних проектів). 

Networkingtechnology (номінація для системних адміністраторів). 

Mobile development (конкурс мобільних додатків). 

Game design (конкурсзі створення ігор). 

Character design (конкурс зі створення ігрових персонажів). 

Web – design (конкурс web-проектів). 

Shortmovie (конкурс короткометражних фільмів). 

NoSQL expert (конкурс для використання NoSQL-підходу в проектах). 

Junior competition (конкурс для дітей 10-14 років). 

Уся інформація про умови участі в Чемпіонаті доступна на сайті www.goldenbyte.org.  
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Дедлайн: 

25.12.2013  

 

 

Джерело 

 

10. Міжнародний IT-чемпіонат комп’ютерних талантів «Золотий Байт-2014»     

http://www.goldenbyte.org
http://gurt.org.ua/news/competitions/20172/


Ф онд майбутнього України оголосив перший національний грантовий конкурс 

“Інтелектуальний капітал України”. Базовим вектором Конкурсу є спрямованість тематик прое-

ктів на дослідження та проектування майбутнього України та світу. Конкурсні заявки можуть  

містити запит на будь-який обґрунтований розмір гранту для реалізації проекту  в  діапазоні від  

100  000  до  8  000  000  гривень.  

Основні тематичні пріоритети конкурсу в 2013 році: 

- Майбутнє України в мінливому світі; 

- Майбутнє міст, осель і систем розселення; 

- Нове мислення для нового світу; 

- Освіта майбутнього; 

- Суспільство майбутнього та інші цінності; 

- Здоров’я і довголіття; 

- Мистецтво для майбутнього; 

- Постіндустріальні економічні системи; 

- Інформаційні технології: майбутнє в сучасному світі; 

- Технології, що змінюють світ. 

Деталі на офіційному  сайті.  
 

 

 

 

 

У  рамках програ-

ми інтернаціо-

налізації вищої освіти 

Британська Рада в Укра-

їні з 1 листопада 2013 

року починає прийом заяв від вищих навчальних закладів на отримання дослідницьких 

грантів. До участі запрошуються ВНЗ України та Великобританії, які зацікавлені у розви-

тку партнерських відносин у сфері енергетики (включаючи видобуток нафти та газу, зок-

рема нетрадиційного газу та сланцевого газу, а також відновлювальні джерела енергії). 

П'ять грантів у розмірі 5000 фунтів стерлінгів буде надано до 30 січня 2014 року.  
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11. Грантовий конкурс “Інтелектуальний капітал України”    

Дедлайн: 

03.02.2014 

 

Джерело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дедлайн: 

20.01.2014 

 

Джерело 

12. Дослідницькі гранти Британської Ради (Великобританія)    

http://grants.future-ukraine.org.ua/
http://studnews.org.ua/archives/27890
http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/ihe


 
Національний технічний університет  України   

“Київський політехнічний інститут” 

 

Випуск  № 197  інформаційної системи «Джерело»  

можна знайти на сайті: http://ipd.kpi.ua 

За інформацією звертатися до кімн.  171 (5) -  

головного корпусу  

Тел: 406-80-19, контактна особа – Бульбас Марія. 

E-mail: s.shukayev@kpi.ua. 
 

 

                                                                          

Керівник відділу  
міжнародних проектів      

Шукаєв С.М. 
03.12.13 

 

Київ-2013 

http://ipd.kpi.ua

