
   
 

Huawei оголошує конкурсний відбір для участі у всесвітній онлайн-програмі  
«Насіння для майбутнього 2021» (Seeds for the Future 2021)  

 
Huawei оголошує конкурсний відбір для участі у всесвітній програмі «Насіння для майбутнього 
2021» (Seeds for the Future 2021). Компанія реалізує цей проєкт із 2008 року, в Україні він 
стартував у 2016 році. Найкращі студенти університетів світу мають змогу дізнатися про 
тенденції у сфері ІКТ, технології 4G та 5G, інтернет речей, хмарні рішення, штучний інтелект, 
кібербезпеку від провідних експертів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.  
 
Окрім інтенсивного навчання з отриманням сертифіката, буде багато спілкування в команді з 
учасниками-студентами з різних країн, а також передбачено створення командного проєкту. 
 
У 2021 році «Насіння для майбутнього» проводиться в онлайн-форматі. Компанія надає 
можливість 50 українським студентам узяти участь у програмі. 
 
Термін подачі заявок для участі в конкурсі: до 30.06.2021.  
Дати проведення онлайн-програми в Україні: з 19 до 26 липня 2021 року включно. 

 Найактивніші та найнаполегливіші учасники отримають призи, сертифікат про проходження 
курсів та зможуть пройти оплачуване стажування в Huawei Ukraine.  

 Учасники програми приєднаються до глобальної спільноти Global Alumni Connections, яка 
зібрала випускників «Насіння для майбутнього» попередніх років із різних країн. 

Хто може взяти участь у конкурсному відборі: 
1) студенти-бакалаври, які закінчили другий курс у 2021 році; 
2) студенти магістратури; 
3) випускники, які отримали диплом у 2021 році. 

 
Спеціалізація студентів та випускників 2021 року:  

1. Технічні спеціальності (STEM): телекомунікації, радіофізика, штучний інтелект, IT, хмарні 
обчислення, кібербезпека, енергетика (теплоенергетика, сонячна енергетика).  

2. Нетехнічні спеціальності з високими результатами навчання і прагненням працювати в 
сфері інформаційно-комунікаційних технологій. 

 
Для участі кандидати мають надіслати на електронну адресу csrukraine@huawei.com 
наступні документи: 
 

1. Мотиваційний лист англійською мовою (від 1 до 2 сторінок). Тема: «Why taking part 
in the international studying programs is important for me?» 

2. Заява українською: завантажити тут. 
3. Для студентів бакалаврів 3-4 курсу — витяг або скан залікової книжки з балами за 

навчання.  
Для випускників 2021 року — скан додатка до диплому або скан залікової книжки з 
балами за навчання. 

 
З тими, хто відповідає цим критеріям, буде проведено індивідуальну онлайн-співбесіду 
українською та англійською мовами. 
 
Тематика курсів програми «Насіння для майбутнього 2021»   
 
Обов’язкові курси: 

https://www.huawei.com/ua/news/ua/2021/20210505


1. Прямі трансляції лекцій зі штаб-квартири в Шеньчжені, а також від найкращих фахівців з 
інших світових компаній. 

2. Курси на платформі iLearningX:  

 5G (базовий рівень): вступ до 5G; 

 хмарні обчислення (базовий рівень): розробка та основні концепції; 

 щтучний інтелект (базовий рівень). 
 
Додаткові курси на вибір (студенти обирають курси, що відповідають їхнім інтересам): 

 ІКТ; 

 лідерство; 

 бізнес; 

 сучасний та традиційний Китай. 
 

Усі онлайн-курси проводитимуться англійською мовою. 

 

Умови отримання сертифікатів та призів: 

1. Проходження всіх обов’язкових онлайн курсів. 

2. Активне залучення в навчальний процес. 

3. Успішно складені іспити з обов’язкових онлайн-курсів (необхідно набрати як мінімум 60 

балів зі 100). 

 

Умови отримання можливості для проходження стажування в Huawei Ukraine: 

1. Проходження всіх обов’язкових онлайн-курсів. 

2. Активне залучення в навчальний процес. 

3. Успішно складені іспити з обов’язкових онлайн-курсів (необхідно набрати як мінімум 80 

балів зі 100). 

4. Успішне проходження співбесіди в один із відділів Huawei Ukraine. 

 
Критерії відбору учасників: 

 Високі результати навчання (83-100 балів за профільними предметами). 

 Знання англійської мови на рівні Intermediate та вищому.  

 Досвід роботи у проєктах та участь у конкурсах за фахом.  

 Зацікавленість у майбутньому працевлаштуванні у сфері інформаційно-комунікаційних 
технологій. 

 
Більше інформації про програму: https://www.huawei.com/ua/news/ua/2021/20210505  
 
Контакти для учасників: 
Івженко Юлія, менеджер проєкту Seeds for the Future, PR-асистент ТОВ «ХУАВЕЙ УКРАЇНА», 
ivzhenko.yuliia@huawei.com  
 
 
Про компанію Huawei 
Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій 
(ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв. Створюючи інтегровані рішення в чотирьох основних областях 
(телекомунікаційні мережі, ІТ, «розумні» пристрої і хмарні сервіси), ми прагнемо відкрити цифровий світ, 
в якому все є інтелектуальним і взаємопов'язаним, для кожної людини, оселі та організації. 
Комплексний портфель продуктів, рішень і послуг Huawei є конкурентоспроможним і безпечним. Завдяки 
відкритій співпраці з партнерами з екосистем ми створюємо довгострокову цінність для наших клієнтів, 
прагнемо розширювати можливості людей, збагачувати особисте життя і сприяємо впровадженню 
інновацій в організаціях усіх форм і розмірів.  
Компанія Huawei заснована в 1987 році. Це приватна компанія, яка повністю належить її співробітникам. 
Інновації Huawei спрямовані на задоволення потреб клієнтів. Ми вкладаємо значні кошти в 
фундаментальні дослідження, концентруючись на технологічних проривах, які просувають світ уперед. У 
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компанії працюють понад 194 000 співробітників у більш ніж 170 країнах і регіонах, які обслуговують більш 
ніж 3 мільярди людей в усьому світі.  
В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність з 2000 року. Стратегія соціальної відповідальності 
ХУАВЕЙ УКРАЇНА охоплює чотири напрями: освіта, охорона здоров’я, захист довкілля, розвиток. 
 
Дізнайтеся більше на сайті: https://www.huawei.com/ua/. 
Читайте новини компанії в офіційних джерелах 
Huawei Ukraine: https://www.huawei.com/ua/ 
Huawei Consumer Ukraine: https://consumer.huawei.com/ua/ 
Huawei Enterprise Ukraine: https://e.huawei.com/ua/ 
Huawei FusionSolar Ukraine: https://solar.huawei.com/ua 
Huawei Global: http://www.huawei.com 
 
Facebook 
Huawei Ukraine https://www.facebook.com/huaweiukraine 
Huawei Mobile UA https://www.facebook.com/HuaweimobileUA/ 
Huawei Enterprise https://www.facebook.com/HuaweiEnterprise 
Huawei Global https://www.facebook.com/huawei/ 
 
Telegram 
Huawei UA https://t.me/Huawei_Ukraine 
 
Twitter 
https://twitter.com/huawei_ukraine 
Twitter Huawei FusionSolar: https://twitter.com/HuaweiSolar 
Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/huawei-fusionsolar 
 
Контакти для медіа:  
Аліна Севастюк, менеджер зі зв’язків із громадськістю ХУАВЕЙ УКРАЇНА (корпоративний PR), 
sevastiuk.alina@huawei.com, +380 95 462-82-82 
Олександра Терещук, спеціаліст зі зв’язків із громадськістю ХУАВЕЙ УКРАЇНА, 
tereshchuk.oleksandra@huawei.com, +380 96 340-66-22 
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