
МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ: 
НАПИСАННЯ, ПОДАННЯ,

ВИКОНАННЯ

Шукаєв Сергій Миколайович
s.shukayev@kpi.ua

11 квітня 2018 року

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Білатеральні програми науково-
технологічного співробітництва. Діяльність 
Українського науково-технологічного центра 
(STCU).

mailto:s.shukayev@kpi.ua


Сайт відділу міжнародних проектів
http://ipd.kpi.ua/



ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 
"ДЖЕРЕЛО" 

в галузі міжнародної науково-
технічної діяльності НТУУ «КПІ»

http://www.ipd.kpi.ua/

http://www.ipd.kpi.ua/


Двосторонні
наукові 

конкурси



https://mon.gov.ua/

Крок 1. Обираємо 
розділ НАУКА

https://mon.gov.ua/


Крок 2. Обираємо вкладку НАУКА



Крок 3.



Крок 4.



https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-
dilnist/mizhnarodni-naukovi-proekti/dvostoronni-naukovi-konkursi

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/mizhnarodni-naukovi-proekti/dvostoronni-naukovi-konkursi


КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-
ІНДІЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 

ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019-2021 РОКАХ

Пріоритетні напрями:
• метали та матеріалознавство; 
• обчислювальні науки; 
• науки про Землю та навколишнє 

середовище; 
• авіакосмічна техніка; 
• біологічні науки. 

Конкурс відкрито з 10 квітня по 
11 червня 2018 року.



КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-
ІНДІЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 

ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019-2021 РОКАХ

Критерії відбору спільних пропозицій

Після перевірки відповідності пропозицій вимогам до
комплектності пакету документів, кожна заявка
передається для наукової експертизи, що проводиться
паралельно в Україні та Республіці Індія.
Після цього Спільний українсько-індійський комітет з
науково-технічного співробітництва проводить остаточний
розгляд та відбір проектів для надання фінансування.
Рішення, прийняті Спільним комітетом, є остаточними.
Після завершення усіх процедур оголошуються результати
конкурсного відбору в обох країнах.



КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-
ІНДІЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 

ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019-2021 РОКАХ

Критерії відбору спільних пропозицій

Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки 
є такі: 
- наукова цінність та новизна проекту;
- взаємодоповнюваність дослідницьких груп;
- перспективність співпраці;
- можлива комерціалізація результатів досліджень.
Участь у проектах молодих вчених і викладачів 
вітатиметься.
Керівники та основні учасники проектів можуть подавати 
кілька заявок. Однак керівники не зможуть отримати 
фінансування більш, ніж за одним проектом.



КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-
ІНДІЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 

ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019-2021 РОКАХ

Інтелектуальна власність

Науковці з українського боку, зокрема, керівники
проектів, мають вжити всіх необхідних заходів
для захисту науково-технічних та промислових
цінностей, які їм належать, а також прав
інтелектуальної власності.
Головна увага приділятиметься тому, щоб у
рамках співробітництва не відбулося
незапланованої передачі українських технологій
іншим країнам.



КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-
ІНДІЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 

ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019-2021 РОКАХ

Фінансова підтримка
Тривалість кожного проекту становить три роки.
Фінансування виділяється на кожний рік окремо.
Рішення про продовження фінансування на наступний
рік приймається на основі звітів про виконання
попереднього етапу спільної роботи.
Сторона, що направляє вченого, оплачує транспортні
витрати, пов’язані з проїздом свого вченого в країну
партнера, проживання, добові та медичне страхування.
У межах виділеного бюджетного фінансування Сторін з
виконавцями щорічно укладаються договори на
виконання проектів з фінансуванням національної
частини проекту поточного року.



КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-
ІНДІЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 

ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019-2021 РОКАХ
Основні документи й терміни подання заявок на 
конкурс
- заповнена форма заявки на участь у конкурсі 
українською та англійською мовами із оригіналами підписів 
та печаток (у паперовому вигляді (2 прим.) та на 
електронному носії;
-лист від організації-співвиконавця спільного проекту від 
індійської сторони на бланку установи-заявника; 
-акт експертизи на відкриту публікацію результатів 
досліджень за темою проекту;
-анотація проекту українською мовою з підписом керівника 
проекту;
-супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я 
заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М. В. 
Документи подаються у картонній папці на зав’язках.



КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-
АВСТРІЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 

ПРОЕКТІВ НА ПЕРІОД 2019-2020 РР.

Метою конкурсу є сприяння
встановленню та розвитку якісного
науково-технологічного
співробітництва між групами
науковців обох країн.

Конкурс відкрито з 2 квітня  по  31 
травня 2018 року



Партнери
З українського боку реалізацією конкурсу
керує Міністерство освіти і науки України.
З австрійського боку – Федеральне
Міністерство науки, досліджень і економіки
Республіки Австрія та Австрійське
Агентство міжнародного співробітництва в
галузі освіти та досліджень.
Конкурс є відкритим для будь-яких
науково-дослідних груп закладів вищої
освіти, науково-дослідних установ та
підприємств обох країн.



Пріоритетні напрями

• Фізика високих енергій
• Екологія
• Біотехнологія
• Інформаційні та комунікаційні технології
• Нанофізика та нанотехнології
• Сучасні аспекти в гуманітарних науках



Фінансування
• Фінансування виділяється на кожний рік окремо, на два 

роки поспіль.
• Рішення про продовження фінансування у наступному році 

приймається після розгляду звіту за попередній рік роботи.
• Австрійська сторона для короткотривалого перебування в 

Австрії в рамках затверджених проектів (до 14 діб) сплачує 
українським дослідникам 100 євро на добу (включаючи 
добові та проживання) і 1500 євро на місяць на 
довготривале перебування (від 15 діб до 3 місяців 
максимум).

• Українська сторона оплачує українським дослідникам 
проїзд Україна-Австрія-Україна. 

• Українська сторона сплачує витрати 60 євро на добу 
(включаючи добові та проживання), пов'язані з 
перебуванням в Україні запрошених австрійських вчених, 
які беруть участь у спільних проектах.



Критерії відбору
• Після перевірки відповідності пропозицій вимогам, кожна заявка

передається для наукової експертизи, що проводиться паралельно в
обох країнах. Після цього Спільна Комісія, яка збирається за ініціативою
Міністерства освіти і науки України та Федерального Міністерства науки,
досліджень і економіки Республіки Австрія, приступає до остаточного
розгляду з метою відбору проектів, яким буде надано фінансування.

• Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:
• наукова цінність проекту;
• взаємодоповнюваність дослідницьких груп;
• перспективність співпраці.

• Участь у проектах молодих вчених і викладачів вітатиметься.
• Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька заявок.

Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за
одним проектом.

• Конкурс укрансько-австрійських науково-дослідних проектів націлений
на створення нових міжнародних колективів. Проектні пропозиції, подані
на конкурс з тими ж партнерами по наукових дослідженнях, які вже
фінансувалися у рамках попереднього укрансько-австрійського
конкурсу, сторонами фінансуватися не будуть.



Основні документи

• Супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я 
заступника Міністра освіти і науки Стріхи М.В., із 
обов’язковим зазначенням назви спільної програми, за 
конкурсом якої подаються документи

• Заповнена форма заявки на участь у конкурсі 
українською та англійською мовами із оригіналами 
підписів та печаток (у паперовому вигляді (2 прим.) та 
на електронному носії)

• Лист від організації-співвиконавця спільного проекту 
на бланку установи-заявника

• Акт експертизи на відкриту публікацію результатів 
досліджень по темі проекту – 1 прим.

• Анотація проекту українською мовою з підписом 
керівника проекту – 1 прим.



КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ЛАТВІЙСЬКИХ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ

НА 2019-2020 РОКИ

Пріоритетні напрями:
- Енергетика та енергоефективність;
- Екологія та раціональне природокористування;
- Нові технології профілактики та лікування основних 
захворювань, дослідження у сфері біотехнологій, 
біоінженерії та генетики;
- Нові матеріали;
- Демографічні зміни, міграція та мігранти;
- Особливості та  проблеми регіонального розвитку і 
соціальної згуртованості;
- Технології оборонного спрямування.

Мета конкурсу
Сприяння встановленню та розвитку 
якісного науково-технологічного 
співробітництва між науковцями обох 
країн.



КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ЛАТВІЙСЬКИХ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ

НА 2019-2020 РОКИ

Детальна інфомація за посиланням: 
https://mon.gov.ua/ua/news/pochinayetsya-konkurs-ukrayinsko-
latvijskih-naukovo-doslidnih-proektiv-na-2019-2020-roki

Прийом проектів 
триватиме
з 15 березня
до 15 травня 2018 р.

Конкурс є відкритим для науково-дослідних груп 
закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та 
підприємств обох країн.



КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-
ЧЕСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ

ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019-2020 РР.

Пріоритетні напрями:
- Інформаційні технології, включаючи нові технології
торгівлі;
- Силова енергетика;
- Екологія та використання природних ресурсів;
- Біотехнології, нові терапевтичні методи, профілактика
захворювань;
- Нові речовини та матеріали;
- Сучасне машинобудування;
- Суспільні науки та мистецтво.

Мета конкурсу
Конкурс проводиться з метою сприяння
встановленню та розвитку якісного
науково-технологічного
співробітництва між науковцями обох
країн.



Детальна інфомація за посиланням:
https://mon.gov.ua/ua/news/startuye-konkurs-ukrayinsko-
cheskih-naukovo-doslidnih-proektiv-na-2019-2020-roki

Конкурс відкрито
з 1 березня
по 30 квітня 2018 р.

До участі у конкурсі запрошуються науковці закладів вищої освіти, 
науково-дослідних установ та підприємств.

КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКИХ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

У 2019-2020 РР.



Форма проектної пропозиції 
для білатеральних проектів



1. Загальна інформація / General 
information

https://ntb.pstu.edu/images/N-
rabotniku/Rubrikator-NTI.pdf

https://ntb.pstu.edu/images/N-rabotniku/Rubrikator-NTI.pdf


2. Список публікацій, які відносяться 
до теми проекту (5 максимум) / 
Relevant publications (5 at most)



3. Обґрунтування проекту (до 1 сторінки 
А4, мін. 12 шрифт) / Background of the project 
(up to A4 1 page, min font 12) 

4. Детальний опис проекту (до 2 
сторінок), в т. ч. вказати необхідні для 
виконання проекту матеріали та реагенти / 
Detailed description of the project (up to 2 
pages)

5. Очікувані результати (до 1 сторінки) / 
Results expected to be achieved (up to 1 page)

6. Поетапний план робіт виконання 
проекту (до 4 сторінок) / Stage plan of works 
(up to 4 pages)



7.Обміни в рамках проекту / 
Visits under the project



8. Бюджет / Budget



9. Підписи / Signatures



Швейцарське бюро 
співробітництва в Україні 

Швейцарія надає допомогу Україні через двосторонні та
багатосторонні проекти співробітництва.
У 1997 році Швейцарія та Україна уклали двосторонню
угоду щодо технічної співпраці, в рамках якої в Києві було
відкрито Швейцарське бюро співробітництва для
координації та підтримки програм в Україні.
З 2015 року Швейцарське бюро співробітництва провадить
діяльність від імені трьох державних організацій –

Швейцарської агенції розвитку та співробітництва
(ШАРС/SDC) та Відділу безпеки людини (HSD), які входить
до складу Федерального департаменту закордонних справ
Швейцарії, та Державного секретаріату Швейцарії з
економічних питань (ДСШЕП/SECO), який є частиною
Федерального Департаменту Швейцарії з економічних
питань.



Швейцарська програма співробітництва в Україні
на 2015 – 2018 рр. спрямована на підтримку
чотирьох основних напрямів: сталий економічний
розвиток, стале використання енергоресурсів та
міський розвиток, врядування та відновлення миру,
а також здоров’я.
Окрім того, Швейцарська Конфедерація надає
гуманітарну допомогу в регіони та цільовим
групам, які постраждали від конфлікту на сході
України.
Річний бюджет Швейцарської програми
співробітництва в Україні сягає 25 мільйонів
швейцарських франків.

Швейцарське бюро 
співробітництва в Україні 



Підтримка малих проектів
Швейцарське бюро співробітництва в
Україні оголошує конкурс малих проектів,
які в першу чергу орієнтовані на громадські
організації.
Заявники повинні бути зареєстрованими як
українські неурядові організації з
відповідною організаційною структурою та
належним фінансовим досвідом. У
виняткових випадках комерційні, урядові
або міжнародні організації можуть також
розглядатися.

Швейцарське бюро 
співробітництва в Україні 



 здоров’я;
 місцеве самоврядування та децентралізація;
 розвиток торгівлі, розвиток малих та середніх
підприємств;
 стала енергетика, вода, навколишнє середовище,
містобудування;
 соціальні послуги;
 реагування на наслідки конфліктів;
 дотримання законності, справедливості;
 культурні заходи.
Постійно діюча програма
(https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/koop
erationsbuero.html).

Основні області підтримки малих проектів: 

Швейцарське бюро 
співробітництва в Україні 

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html


Мета конкурсу

Пріоритетні напрями:
- Гендерна рівність та розширення прав і можливостей
жінок і дівчат;
- Інклюзивне врядування, повага до різноманітності, 
демократії, відстоювання прав людини і верховенства 
права;
- Підтримка стабільності і безпеки, спрямована на 
запобігання конфліктам та зміцнення миру;
- Стимулювання економічного зростання для всіх, 
включаючи економічні права жінок, гідні робочі місця та 
підприємництво, інвестування в найбідніші та найбільш
вразливі верстви населення та забезпечення економічної
стабільності.

Програма спрямована на підтримку
ініціатив, розроблених переважно
місцевими партнерами.

ПРОГРАМА КАНАДСЬКОГО ФОНДУ
МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ



Детальна інфомація за 
посиланням:
https://www.prostir.ua/?g
rants=posolstvo-kanady-
oholoshuje-vidkryttya-
prohramy-kanadskoho-
fondu-pidtrymky-
mistsevyh-initsiatyv-na-
2018-2019-rik

Конкурс відкрито до 
20 квітня 2018 року.

До участі у конкурсі апліканти повинні відповідати наступним базовим 
вимогам:
1. Бути зареєстрованими як українське 
громадське об‘єднання чи організація
2. Мати змогу надати всі відповідні 
реєстраційні документи, видані українськими 
державними органами;
3. Мати діючий банківський рахунок в 
українській фінансовій установі і мати змогу 
надати інформацію про рахунок;
4. Подати заповнену заявку на фінансування 
(разом з Бюджетом) у формі, передбаченій 
Посольством Канади;
5. Бути спроможними продемонструвати 
реальну корисність для цільової 
аудиторії/клієнтів, особливо для жінок, дітей, 
молоді, меншин, інвалідів та/чи людей 
похилого віку.

ПРОГРАМА КАНАДСЬКОГО ФОНДУ
МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ



Грантова допомога за проектами 
безпеки людини програми 

«Кусаноне» від уряду Японії

За програмою Кусаноне фінансування
надається неурядовим організаціям,
лікарням, початковим школам, науково-
дослідним інститутам та іншим
неприбутковим організаціям задля
здійснення проектів розвитку цих
організацій.
Всі проекти розвитку малого масштабу
мають право на фінансування за
програмою Кусаноне.



Пріоритетні сфери:
 медична допомога;
 освіта;
 спорт;
 надання допомоги прошарку населення, що
потерпає від бідності;
 суспільний добробут;
 навколишнє середовище.
Особлива увага приділяється проектам по
залученню жінок до суспільно-корисної
діяльності.
Детальна інформація про програму на сайті
Посольства Японії в Україні
(http://www.ua.emb-
japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html).

http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html


Міждержавні 
організації. 
Український 

науково-
технологічний центр



Український Науково-Технологічний Центр, УНТЦ
The Science and Technology Center in Ukraine, STCU

•Заснований у 1993 році на основі міжнародної 
Угоди, яку було підписано Україною, США, 
Канадою та Швецією

•У 1997 році Швецію було замінено Європейським
Союзом

•У листопаді 2013 року Канада вийшла з угоди

•Діяльність УНТЦ охоплює Азербайджан, Грузію,
Молдову, Україну, Узбекистан

•Головний офіс знаходиться у Києві, є регіональні 
офіси у Баку, Кишиневі, Тбілісі, Львові та Харкові



http://www.stcu.int

http://www.stcu.int/


Місія УНТЦ
• Нерозповсюдження: запобігати поширенню знань про 

зброю масового ураження, підтримуючи науково-
дослідницьку діяльність, спрямовану на цивільні потреби, 
вчених і інженерів Азербайджану, Грузії, України та 
Узбекистану, які в минулому займалися розробкою зброї 
масового знищення та засобів її доставки.

• Стійка переорієнтація: Створювати умови колишнім вченим і 
інженерам - «оборонникам» для сталого розвитку науково-
дослідної роботи, спрямованої на цивільні потреби, яка 
сприяє економічному розвитку їхніх країн, вирішення 
міжнародних / національних проблем в галузі науки і техніки, 
створення успішних науково-дослідних груп



УНТЦ для України
• За 20 років: 2,5 тисячі наукових проектів

18 000 учасників
понад 230 млн доларів США

• УНТЦ надає безкоштовну допомогу з пошуку
партнерів за кордоном

• УНТЦ – єдина міжнародна міжурядова 
організація, де Україна бере участь на паритетних 
засадах разом із США та ЄС



Три види проектів УНТЦ

• Регулярні проекти/Проекти за програмою
«Цільові дослідження та розвиваючі ініціативи»:
– Рішення про надання гранту приймається

Адміністративною радою
– Пропозиції розглядаються на конкурсній основі

• Партнерські проекти:
– Урядові:

• У кожного партнера свої гроші та свої правила
– Неурядові:

• Без конкуренції: потрібно знайти партнера, що хотів
би профінансувати проект, і отримати згоду УНТЦ



Урядові програми, що 
працюють через УНТЦ

Більше 20 урядових партнерів, включно з:
•EURATOM Association, GmbH (Асоціація Євроатом)
•Max Planck Institute of Plasmaphysics (Інститут  плазмофізики Макса Планка)
•U.S. Department of Energy/Initiatives for Proliferation Prevention (DOE/IPP) 
(Департамент США з енергетики/Ініціатива із запобігання 
розповсюдженню)
•U.S. National Institutes of Health/National Cancer Institute (NIH/NCI) 
(Національні інститути охорони здоров’я США/Національний інститут 
досліджень раку)
•USAF European Office of Aerospace Research and Development 
(Європейський офіс Американських повітряних сил для НДР в області 
космонавтики)
•U.S. Bio-Chem Redirect Program (Програма США з переорієнтації);

– U.S. Department of Agriculture (USDA) (Департамент сільського 
господарства США);

– Environmental Protection Agency (Агентство із захисту навколишнього
середовища).



Неурядові партнери

Понад 90 неурядових партнерів, включно з:
– K+S Electron Technologies (Каліфорнія, США)
– 3M Corporation (Міннесота, США)
– DuPont (Делавер, США)
– General Electric (Нью Йорк, США)
– IBM (Нью Йорк, США)
– AECL Chalk River Laboratories (Онтаріо, Канада)
– Atofina (Париж, Франція)
– Michelin (Клермонт-Феранд,Франція)



• Організація з країни – реципієнта УНТЦ: інститут, університет, 
конструкторське бюро, державне підприємство, корпорація, 
приватна компанія, фонд, установа, інша юридична особа

– Декілька організацій з однієї або кількох країн –
реципієнтів УНТЦ можуть подати «спільну проектну 
пропозицію»

• Команди проектів розробляють пропозиції під керівництвом
керівників проектів

– Всі отримувачі грантів повинні бути громадянами країн –
реципієнтів УНТЦ

– Команда проекту повинна складатися щонайменше на
30%, а бажано на 50% з учених, що раніше займались
розробленням ЗМУ і/або засобів її доставки

Хто може подавати заявку на 
отримання гранту?



Хто може подавати заявку на
отримання гранту?

• Молоді вчені також можуть брати участь у проекті; 
вони можуть формувати власні команди і керувати 
ними при дотриманні вказаних вище умов

• Спільні пропозиції дозволяють невеликим групам 
учених ефективно конкурувати для отримання 
гранту. Вони дозволяють їм додати ресурси інших 
організацій, щоб включити в команду проекту:

– достатню кількість учених, що раніше займалися 
оборонною/воєнною тематикою, щоб відповідати 
критеріям УНТЦ

– спеціалістів з навичками або знаннями, необхідними для 
досягнення цілей проекту



Інші види діяльності УНТЦ
• Патентна підтримка
• Гранти на закордонні відрядження для учених
• Підтримка конференцій та семінарів
• Тренінги
• Пошук взаємних інтересів між західними 

партнерами та ученими країн - реципієнтів 
УНТЦ

• Бізнес місії та участь у виставках



Грантові програми 
США



https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/


Міжнародна організація IREX
(Рада міжнародних наукових

досліджень та обмінів)
IREX ‒ це міжнародна
неприбуткова
організація, що
адмініструє інноваційні
програми у чотирьох
галузях: виховання
лідерів, розширення
можливостей молоді,
зміцнення інституцій та
покращення доступу до
якісної освіти та
інформації.

https://www.irex.org/region/europe-eurasia/ukraine



Міжнародна організація IREX
(Рада міжнародних наукових

досліджень та обмінів)
У 1968 році провідні американські університети
заснували Міжнародну раду з досліджень та
обмінів (IREX) за підтримки Фонду Форда,
Американської ради наукових товариств (ACLS),
Ради з досліджень соціальних наук (SSRC) та
Державного департаменту США.

https://www.irex.org/region/europe-eurasia/ukraine

Завдяки щорічному
портфелю 80 млн.
доларів США та 400
співробітникам у всьому
світі IREX співпрацює з
партнерами більш ніж у
100 країнах.



IREX розробляє програми для та надає консультації щодо
навчання протягом всього життя, починаючи з початкової
та середньої освіти, охоплюючи вищу освіту та
включаючи постійні професійні стажування. Програми
розробляються в таких сферах:
 розвиток освітніх установ;
 тренінги для вчителів та викладачів до та під їх час
роботи;
 розробка навчальних програм;
 стипендії на проведення міжнародних досліджень та
для професійного розвитку;
 навчання за кордоном на бакалаврському та
магістерському рівнях;
 технології для освіти.

Міжнародна організація IREX
(Рада міжнародних наукових

досліджень та обмінів)



Оголошено конкурс 
IREX за підтримки Корпорації Карнегі (м. Нью-Йорк, США)
розпочинає прийом анкет для участі у Програмі підтримки
адміністрування університетів (UASP).
Стажування триватиме 6 тижнів. Програма пропонує
ознайомитися з американським досвідом управління
університетами і надає підтримку на здійснення проектів
з удосконалення системи управління учасникам програми, які
розробили найбільш цікаві пропозиції для забезпечення
найвищої якості організації діяльності університету, який
представляють.
Вимоги до учасників, перелік навчальних закладів та критерії
відбору можна знайти за посиланням:
https://www.irex.org/program/opportunity-university-research-
managers-africa-or-eurasia-fellowship-united-states

Кінцевий термін прийому заявок: 15 квітня 2018 р.

Міжнародна організація IREX
(Рада міжнародних наукових

досліджень та обмінів)

https://www.irex.org/program/opportunity-university-research-managers-africa-or-eurasia-fellowship-united-states


IREX Europe - це незалежна міжнародна
некомерційна організація з розвитку, яка надає
інноваційні програми для підвищення якості
освіти, зміцнення незалежних ЗМІ, сприяння
розвитку плюралістичного громадянського
суспільства та зменшення конфліктів.
IREX Europe, зареєстрована як асоціація у
Франції, працює за фінансової підтримки
декількох донорів, включаючи ЄС, Організацію
Об'єднаних Націй та двосторонніх урядових угод.
IREX Europe та IREX працюють у тісному
співробітництві, ділячись ресурсами та
навичками.

IREX Europe



Програма обміну для студентів вищих навчальних
закладів (UGRAD) є програмою Бюро у справах освіти
та культури Державного департаменту США і
адмініструється Радою міжнародних наукових
досліджень та обмінів (IREX).
Програма обміну для студентів ВНЗ надає можливість
студентам першого, другого та третього курсів з
Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Грузії, Казахстану,
Республіки Киргизія, Молдови, Російської Федерації,
Таджикистану, Туркменістану, України та Узбекистану
навчатися протягом одного академічного року в
університетах або дворічних чи чотирирічних коледжах
США.

Освітні програми IREX.
Програма обміну для студентів вищих 
навчальних закладів (UGRAD)



Програма стипендій ім. Едмунда С. Маскі є програмою
Бюро у справах освіти та культури Державного
департаменту США та адмініструється Радою
міжнародних наукових досліджень та обмінів
(IREX).
Програма ім. Мuskie надає можливості навчання в
університетах США для отримання ступеню магістра
громадянам Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії,
Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану,
Туркменістану, України та Узбекистану.
Навчальні дисципліни для громадян
України: адміністрування бізнесу, економіка, право,
державне управління, громадська політика.

Освітні програми IREX.
Програма стипендій ім. Едмунда С. Маскі 
(MUSKIE)



Fullbright

На сьогоднішній день найбільшою програмою
міжнародних обмінів у галузі освіти в Сполучених
Штатах Америки є Програма ім. Фулбрайта.

Заснована у 1946 році сенатором Джеймсом
Уїльямом Фулбрайтом, вона спрямована на
зміцнення культурно-академічних зв’язків між
громадянами Сполучених Штатів та інших країн.

Програми вже долучились 155 країн світу, її
учасниками стали більше ніж 300 тисяч осіб, а
сама Програма давно посіла чільне місце у системі
міжнародної освіти.

Презентатор
Нотатки до презентації
для студентів та випускників ВНЗFulbright Graduate Student Exchange Program для молодих викладачів та дослідниківFulbright Faculty Development ProgramInternational Fulbright Science and Technology Awardдля кандидатів та докторів наук, молодих дослідників та аспірантівFulbright Scholar ProgramFulbright-Kennan ProgramFulbright New Century Scholars ProgramFulbright Scholar-in-Residence Programзапрошення американських фахівцівU.S. Fulbright Scholar ProgramFulbright Specialists Program



Fullbright
Історія Програми ім. Фулбрайта в незалежній
Україні розпочалась у 1992 році.

у 2017 році Програма відсвяткувала 25 років
роботи в Україні.

За цей період понад 1000 українців стажувались,
навчались та проводили дослідження в
університетах Сполучених Штатів, а в свою чергу,
майже 700 американських викладачів та науковців
відвідали українські університети.

КПІ ім. Ігоря Сікорського відвідали 14 фахівців з
найрізноманітніших галузей: комп’ютерні та
інформаційні науки, політичні науки, державне та
бізнес управління, інженерія, тощо.

Презентатор
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Fulbright Graduate Student 
Program

 для студентів старших 
курсів та випускників ВНЗ

 Навчання в американських 
університетах від одного до 
двох років на здобуття 
ступеня магістра. 

Кандидати повинні мати щонайменше диплом 
бакалавра на час призначення стипендії.



Fulbright Faculty Development 
Program

для молодих викладачів 
та дослідників

Проведення досліджень в 
університетах США 
впродовж одного 
академічного року. 



Fulbright Faculty Development 
Program

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).



Fulbright Scholar Program:

для кандидатів та докторів 
наук, дослідників та 
аспірантів напередодні 
захисту

Проведення досліджень в 
університетах США 
тривалістю від 3 до 9
місяців. 



Fulbright Scholar Program:
У конкурсі можуть брати участь 
 кандидати та доктори наук; 
 діячі культури, 
 фахівці з бібліотекарства, 
 журналісти та юристи; 
 дослідники без наукового ступеня з 

досвідом роботи не менше п'яти років; 
 аспіранти напередодні захисту, які 

отримають науковий ступінь до початку 
гранту.



The Fulbright Scholar-in-Residence Program:
для викладачів та фахівців 

соціально-гуманітарного 
профілю

Відбором кандидатів на участь 
у Програмі займається 
американська сторона 
відповідно до заявки 
навчального закладу



The Fulbright Scholar-in-Residence Program:

Програма покликана сприяти 
налагодженню й розвитку наукової й 
культурної співпраці у коледжах й 
університетах США, що 
недопредставлені або ж мають малий 
досвід у сфері міжнародної освіти, через 
запрошення фахівців на викладання, 
поглиблення навчальних курсів й 
уведення нових навчальних програм, 
започаткування спільних наукових 
проектів й академічних обмінів.



U.S. Fulbright Scholar Program
для навчальних та 

наукових установ 
України

Запрошення 
американських науковців 
й фахівців різного 
профілю для викладання 
й проведення 
дослідження на термін 
від одного семестру до 
двох.



Fulbright Specialist Program
для навчальних та наукових установ

України

Запрошення 
фахівців на термін 
від двох до шести 
тижнів



Програма Fulbright

США

О.Молчановський
3 переможці (студенти КПІ)

І.Король
А.Доломан

2013 р. 



США

"Цифрове навчання з використанням 
сучасних освітніх технологій"

2017 р. д-р Бетул Черкавскі



Scholarship in Sweden

 SI Scholarship
Швецький інститут кожного року фінансує близько 400
стипендій для студентів та дослідників, які приїжджають
до Швеції щоб реалізувати свої цілі у шведському
університеті або університетському коледжі.

 Bilateral scholarship
Двостороння стипендія розроблена програмою обміну,
яка базується на формальних та неформальних угодах
між Швецією та іншими країнами, завдяки чому іноземні
студенти та дослідники отримують сприятливу
можливість навчатися у Швеції.

 Erasmus Munds in Sweden
Робить можливість отримання європейської освіти більш
доступною для решти світу, надаючи стипендії для
студентів не з Європи та беручи участь у програмах
відбору. Деякі з цих обраних програм включають
шведські інститути.



 Guest Scholarship program
Для аспірантів, кандидатів наук та студентів зі
шведської мови та літератури GSP, відкрита для
представників з усіх країн, за виключенням
скандинавських країн (Швеція, Данія, Фінляндія,
Ісландія та Норвегія).

 Master in Sweden for East Europe
Програма відкрита для претендентів з Албанії,
Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Боснії, Грузії,
Киргизстану, Косово, колишньої Югославської
Республіки Македонії, Молдови, Чорногорії, Сербії,
Таджикистану та України.

 Visby program
Для навчальних закладів та окремих осіб з Естонії,
Латвії, Литви та Польщі, Білорусії, України, Росії.
Гранди присуджуються на проекти і по окремим
стипендіям.

SI Scholarship



VISBY Programme

 Мета:
Головна мета програми VISBY полягає у
зміцненні співпраці та створенні мереж між
Швецією та Білоруссю, Естонією, Латвією,
Литвою, Польщею, Росією та Україною в галузі
освіти та наукових досліджень.

 Цільові групи
Програма надає можливість аспірантам
(дослідникам) проводити дослідження в
шведських університетах за всіма науковими
напрямами.
Кандидати наук мають можливість відвідати
шведські університети для продовження
наукових досліджень.
Необхідну інформацію можна знайти на сайті
www.si.se.

http://www.si.se/


Програма VISBY – Досвід НТУУ “КПІ”

 2003-2004 рр. Проект: Інструментарій для проблемно-
орієнтованого навчання в навчальних планах
інженерних напрямків;

 2005-2006 рр. Проект: Virtual Integrated University
System (VIUS)

 2006-2007 рр. Проект: Virtual Integrated University
System (VIUS II)
Партнери: Стокгольмський університет, Таллінський
Технічний Університет, Санкт-Петербурзький Технічний
Університет.

 2007 рік. Літня школа за гендерною проблематикою в
Швеції: участь студента з НТУУ “КПІ”.

 2009-2010 рр. Проект: Тонкі металеві плівки: взаємодія
структурної дифузії та границь.
Партнер: Університет м-та Уппсала



Вишеградський фонд
www.visegradfund.org 
Починаючи з 2005/2006 навчального року відповідно до 
рішення Міжнародного Вишеградського фонду, 
заснованого у червні 2000 року, державами-членами якого 
є Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина, з метою 
підтримки проектів в галузі культури, освіти і науки, було 
ухвалено “Вишеградську стипендіальну програму для 
України”. 
Магістерська стипендія Вишеградського фонду надається 
у відповідності з ст. 1 і 2 Уставу Міжнародного 
Вишеградського фонду та рішенням Конференції Міністрів 
країн коаліції. 
Стипендія надається з метою здійснення 
дослідницького/навчального проекту, зазначеного у заявці. 
Термін навчання: 5-10 місяців. 



DAAD
Німецька служба 

академічних обмінів 



 Хто може взяти участь?
Іноземні науковці, які працюють у 

ВНЗ та науково-дослідних 
інститутах. 

Дослідження в одному з державних 
або державно визнаних німецьких ВНЗ 
або у одній з позауніверситетських 
науково-дослідних установ.

1. Наукові стажування для викладачів 
ВНЗ та науковців



 Стипендія надається на строк від 
одного до трьох місяців в 
залежності від плану роботи 
пошукача.

Щомісячна стипендія становить 2000 
євро для наукових співробітників 
(викладачів, доцентів, як правило, зі 
ступенем кандидата наук) та 2150 євро 
для професорів, у виключних випадках -
2300 євро. 

Стипендія



Детальна інформація на сайті 

DAAD:

http://daad.org.ua/ukr/stip_forschung

saufenthalt.htm

Дедлайн/Детальніше

http://daad.org.ua/ukr/stip_forschungsaufenthalt.htm


 Хто може взяти участь?
Колишні стипендіати DAAD по 

магістерських або аспірантських 
програмах тривалістю понад шість 
місяців, а також колишні 
стипендіати НДР, які щонайменше 
рік навчалися у Німеччині.

2. Повторні запрошення 
колишніх стипендіатів DAAD



 Тривалість наукового або 
робочого перебування складає, 
залежно від плану роботи, 1-3 
місяці.

Щомісячна стипендія складає, залежно 
від наукового ступеня, 2000 євро для 
наукових співробітників (викладачів, 
доцентів, як правило, зі ступенем 
кандидата наук) та 2150 євро для 
професорів, у виключних випадках -
2300 євро

Стипендія



 Детальна інформація на 
сайті DAAD:

http://daad.org.ua/ukr/stip_wiederei
nladungen.htm

Дедлайн/Детальніше

http://daad.org.ua/ukr/stip_wiedereinladungen.htm


 Хто може взяти участь?
Іноземні молоді науковці для 

проведення дослідження або 
підвищення кваліфікації в одному 
з німецьких державних ВНЗ або 
науково-дослідних інститутів у 
Німеччині. 

Головна мета фінансування − 
підтримка   

дисертаційних проектів.

3. Наукові стипендії для аспірантів 
та молодих науковців 



 Період виплати стипендії від одного 
до десяти місяців; для аспірантів, які 
планують захист дисертації у 
Німеччині, він може тривати три, у 
окремих випадках чотири роки. 

Для стипендіатів, які планують 
захист в Україні, стипендії на другий 
рік не подовжуються.

Аспіранти, які планують захист дисертації в своїй країні, 
обов`язково мають бути зарахованими до аспірантури у себе 
на Батьківщині.

Стипендія



 DAAD сплачує щомісячно стипендію, 
розмір якої залежить від отриманої 
освіти стипендіатів: 750 євро (для 
випускників ВНЗ) або 1000 євро (для 
аспірантів). 

Стипендія включає також, як 
правило, плату   

за медичне страхування.  

Стипендія



 Детальна інформація на сайті 
DAAD:

http://daad.org.ua/ukr/stip_fo
rschung.htm

Дедлайн/Детальніше

http://daad.org.ua/ukr/stip_forschung.htm


 Хто може взяти участь?
Іноземні випускники ВНЗ для навчання у 

німецькому державному або державно 
визнаному ВНЗ на післядипломному 
курсі або у магістратурі для отримання 
ступеню “Diplom“ або “Master”.

Подавати заяву можуть 
висококваліфіковані випускники ВНЗ, які 
найпізніше на момент початку стипендії 
будуть мати диплом бакалавра або 
спеціаліста. 

4. Стипендії на навчання для 
випускників ВНЗ  



 Період виплати стипендії від 10 до 24 
місяців. DAAD сплачує щомісячно 
стипендію у розмірі 750 євро. Стипендія 
включає також, як правило, плату за 
медичне страхування в Німеччині. 

Також можлива додаткова допомога 
на    

навчання та проведення досліджень, на 
оренду    

житла та перебування членів сім`ї.

Стипендія



 Детальна інформація на сайті 
DAAD:

http://daad.org.ua/ukr/stip_st
udium.htm

Дедлайн/Детальніше

http://daad.org.ua/ukr/stip_studium.htm


Вдячний за увагу!

КОНТАКТИ
03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37, НТУУ 
“КПІ”, корпус 1, кім. 171
Національний контактний пункт програми ЄС 
“ГОРИЗОНТ 2020” при КПІ ім. Ігоря Сікорського
тел./факс: +38 044 204 80 19
тел.:           +38 044 204 84 75
s.shukayev@kpi.ua
ogo55@ukr.net
http://www.ncp.kpi.ua

mailto:s.shukayev@kpi.ua
mailto:ogo55@ukr.net
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