
 
 
 
 

ЗАЯВА НА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЕКТІ 
 HUAWEI «НАСІННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО – 2020» 

 
 

1. Назва навчального закладу _______________________________________________________________  
  

2. Інститут відділення_______________________________________________________________________ 
 

3. Факультет_______________________________________________________________________________ 
ФОТО 

4. Відділення_______________________________________________________________________________________________ 
     

5. Напрям підготовки________________________________________________________________________________________ 
         

6. Спеціальність____________________________________________________________________________________________ 
 
7. Курс (станом на початок 2020/2021 навчального року)___________________________________________________________ 
 
8. Прізвище, ім’я, по батькові__________________________________________________________________________________ 
 
9. Середній бал за 2019-2020 навчальний рік:____________________________________________________________________ 
 
10. Участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях, хакатонах_______________________________________________________ 
 
11. Здобутки у науковій роботі (теми тез, публікацій) 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
12. Досвід роботи (якщо є). Вказати назву компанії та займану посаду_______________________________________________   
 
13. Наявність патентних розробок тощо.________________________________________________________________________ 
 
14. Оберіть теми, які вас цікавлять найбільше (virtual reality, Smart city, sustainability: Sustainable Development Goals (SDGs), 
Smart Home, augmented reality, suggest your topic about technology, mobile application (HMS), artificial intelligence, 5G, cloud 
computing, cybersecurity, digital transformation, robotics, leadership: cross-cultural environment, solar power:  
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
15. Мобільний телефон: +(380)________________________________________________________________________________ 
 
16. Email:__________________________________________________________________________________________________ 
 
Заповнюючи цю анкету, я надаю згоду ТОВ «ХУАВЕЙ УКРАЇНА» на обробку моїх персональних даних, поданих у цій 
заяві,  відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».   
 
Дата заповнення:   
 
Заповнено: Прізвище, ім'я, по батькові__________________________________________________________________________  
 
Довідка 
 
Цю анкету та повний комплект документів (список наведений нижче) потрібно направити на електронну адресу 
csrukraine@huawei.com  до 20.08.2020 (включно):  
 Мотиваційний лист українською (не більше 1-2 сторінок) (Як я використаю у майбутньому знання та навички, отримані під час 

програми "Насіння для майбутнього"?) 
 Заява українською (назва навчального закладу, інститут, факультет, відділення, спеціальність, спеціалізація, освітньо-

кваліфікаційний рівень, середній бал за 2019-2020 навчальний рік, участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях, хакатонах, 
здобутки у науковій роботі (теми тез, публікацій), наявність патентних розробок тощо)   

 Для студентів - витяг із залікової книжки з середнім балом, завірений деканатом. Для випускників - скан копія диплому та додатку 
до диплому із зазначенням середнього балу.  

 Відеозапис з відповідями на такі запитання (англійською до 2 хвилин): Питання 1. Які технологічні тренди є найважливішими для 
розвитку України і як вони впливатимуть на наше повсякденне життя (Докладний опис технологічних трендів за посиланням: 
https://www.huawei.com/en/press-events/news/2019/8/huawei-predicts-10-megatrends-2025)? Питання 2. Який проєкт я хочу 
реалізувати після участі в освітній програмі та з якими партнерами (мета, цільова аудиторія, партнери, на які Цілі сталого розвитку 
ООН)?  

 Рекомендаційний лист з університету для участі у програмі "Насіння для майбутнього" (бажано). 
 

Повний анонс та критерії відбору для участі у всесвітній онлайн - програмі «Насіння для майбутнього» читайте за посиланням: 
https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200703   
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