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ДЛЯ ТОГО ЩОБ ВЗЯТИ УЧАСТЬ І ПОДАТИ ЗАЯВКУ ДЛЯ УЧАСТІ В 

КОНКУРСІ ПРОГРАМИ ТЕМПУС, НЕОБХІДНО:  

 

1. Проаналізувати інструкції з описом програми Темпус, умовами 

участі, правилами та пріоритетами для написання проектів у документі, 

доступному  за лінком : 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2010/documents/4th_call_applica

tion_guideline_en.pdf 

 

2.Визначити тип та тематику майбутнього проекту та переконатись, 

що тематика відповідає національним та/або регіональним 

пріоритетам; 

 

3.Створити консорціум дотримуючись вимог до учасників та 

партнерства, зверніть увагу, що обраний пріоритет повинен співпадати 

для всіх учасників консорціуму; 



4.Із складу партнерства обрати грант-апліканта, тобто ту 

організацію, яка подасть заявку та буде нести відповідальність за 

реалізацію проекту та звітувати перед EACEA; 

 

5.Підготувати проектну заявку та всі необхідні документи 

англійською (французькою чи німецькою) мовою і подати до 

визначеного терміну;  
 

6.Щоб уникнути дублювання проектів, необхідно ознайомитись з 

інформацією про діючі проекти у рамках програми Темпус IV та 

проекти Темпус за період 1993-2010р.: 

http://www.tempus.org.ua/uk/korysna-informacija/prezentaciji.html. 

Таблиця надає можливість класифікувати проекти відповідно до 

категорій. 

 

7.Звернутись до координатора інституту(факультету) від Відділу 

міжнародних проектів, Національного Темпус-офісу за телефоном 

чи е-поштою, прийти на консультацію (домовившись про зустріч 

попередньо), відвідати наші заходи. 

 

 

http://www.tempus.org.ua/uk/korysna-informacija/prezentaciji.html
http://www.tempus.org.ua/uk/korysna-informacija/prezentaciji.html
http://www.tempus.org.ua/uk/korysna-informacija/prezentaciji.html


НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ, ПОПЕРЕДНЬО РЕКОМЕНДОВАНІ НА 

5-Й КОНКУРС ДЛЯ СПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ:  

 

І.Реформування навчальних планів і програм 

 

•Модернізація начальних планів включаючи триступеневу 

структуру, відповідно до Європейської системи трансферу кредитів 

(ECTS) та визнання дипломів 

•Дисципліни: інженерія та торгівля в сфері інженірінгу (Engineering 

and Engineering Trades), комп'ютерні технології (Computing), науки 

забезпечення життєдіяльності (Life Science), фізичні науки (Phisical 

Science), будівництво та архітектура (Architecture and Building). 

 

ІІ. Реформа управління ВНЗ 

 

•Запровадження механізмів забезпечення якості 

 

ІІІ. Вища освіта та суспільство 

 

•Розвиток партнерства ВНЗ із бізнесом 

•Трикутник знань: освіта – інновації – дослідження 

 



НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ, ПОПЕРЕДНЬО РЕКОМЕНДОВАНІ НА 

5-Й КОНКУРС ДЛЯ СТРУКТУРНИХ ЗАХОДІВ: 

 

І. Реформування управління 

 

•Управління університетом та студентські послуги 

•Запровадження механізмів забезпечення якості 

•Інституційна та фінансова автономії 

 

ІІ. Вища освіта та суспільство 

 

• Трикутник знань: освіта – інновації – дослідження 

•Рамки кваліфікацій 

 

 

Точні пріоритети буде визначено в документації до конкурсу 

наприкінці жовтня 



РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ДЛЯ СПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ  

 

Східний регіон сусідства (European Neighbourhood Policy 

Instrument - ENPI East): (5-й конкурс)  

 

Країни: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, 

Російська Фежерація, Україна 

  

 

Регіональні пріоритети необхідно враховувати при розробці 

багатонаціональних проектів (Multi-country Projects). 

 

Участь в консорціумі таких проектів країн з різних регіонів можлива 

за умов співпадіння пріоритетів.  

 

 

Якщо країни-партнери відносяться до одного регіону 

добросусідства, проект повинен відповідати одному або 

декільком пріоритетам з переліку відповідних регіональних чи/і 

національних.  

 

 



РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ДЛЯ СПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ  

І. Реформування навчальних планів і програм 

 

•Модернізація начальних планів відповідно до Європейської системи 

трансферу кредитів (ECTS) 

•Дисципліни: Право та ефективне врядування (включаючи права 

людини), охорона здоров’я, освіта (педагогіка), енергетика, 

навколишнє середовище (включаючи зміну клімату), транспорт, 

інформаційне суспільство, бізнес та підприємництво, туризм.  

 

ІІ. Реформування управління 

 

•Управління ВНЗ та студентські послуги  

•Рівний доступ до вищої освіти 

•Інституційна та фінансова автономія     

• Розвиток міжнародних зв’язків 

 

ІІІ. Вища освіта та суспільство 

 

• Розвиток співпраці з підприємствами    • Розвиток навчання протягом 

           життя 



РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ДЛЯ ПРОЕКТІВ  

ЗА СТРУКТУРНИМИ ЗАХОДАМИ 

Східний регіон сусідства (European Neighbourhood Policy Instrument 

- ENPI East): 

Країни: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Російська 

Фежерація, Україна 

 

І. Реформування управління 

 

•Управління ВНЗ та студентські послуги 

•Інституційна та фінансова автономія 

•Рівний та прозорий доступ до вищої освіти 

•Розвиток міжнародних зв’язків 

 

ІІ. Вища освіта та суспільство 

 

•Підготовка не-університетських викладачів 

•Розвиток співпраці з підприємствами 

•Розвиток навчання протягом життя 



АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ TEMPUSTEMPUS  СТАНОМ НА 27.10.2011 р.СТАНОМ НА 27.10.2011 р.  

№№

    

ПроектПроект    НомерНомер    РікРік    НазваНазва    УстановаУстанова    МістоМісто    Термін Термін 

дії дії 

проектупроекту    

11  
Tempus IV Tempus IV   510952510952--

TEMPUSTEMPUS--11--

20102010--11--SESE--

TEMPUSTEMPUS--

JPCR JPCR   

20102010  «Запровадження навчання «Запровадження навчання 

третього циклу третього циклу ––  

докторської програми з докторської програми з 

відновлювальної відновлювальної 

енергетики та енергетики та 

екотехнологій»екотехнологій»  

  

Національний Національний 

технічний технічний 

університет університет 

“Київський “Київський 

політехнічний політехнічний 

інститут”інститут”  

КиївКиїв  20102010--20132013  

22  
TempusTempus  ––  11  159161159161--

TEMPUSTEMPUS--

20092009--SESE--

SMGR SMGR   

20092009  «Імплементація політики і «Імплементація політики і 

засобівзасобів  

для роботи з якостідля роботи з якості  

на інституціональному на інституціональному 

рівні, (UNIQTOOL)»рівні, (UNIQTOOL)»  

Національний Національний 

технічний технічний 

університет університет 

“Київський “Київський 

політехнічний політехнічний 

інститут”інститут”  

  

КиївКиїв  20092009--20132013  

33  
TempusTempus  ––  11  144681144681--

TEMPUSTEMPUS--

20082008--DEDE--

JPCRJPCR    

20082008  «Реформування «Реформування 

навчальнихнавчальних  

планів в областіпланів в області  

космічних технологійкосмічних технологій  

в Казахстані, Росії, Україні в Казахстані, Росії, Україні 

(CRIST)»(CRIST)»  

Національний Національний 

технічний технічний 

університет університет 

“Київський “Київський 

політехнічний політехнічний 

інститут”інститут”  

  

КиївКиїв  20082008--20112011  



ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ TEMPUSTEMPUS, , ЯКІ ПІДТРИМАНІ В 2011 РОЦІЯКІ ПІДТРИМАНІ В 2011 РОЦІ  

№№

    

ПроектПроект    НомерНомер    РікРік    НазваНазва    УстановаУстанова    МістоМісто    Термін Термін 

дії дії 

проектупроекту    

11  
TempusTempus  ––  11  

  

517138517138--  

TempusTempus--11--

20112011--11--

CZTEMPUSCZTEMPUS--

JPCRJPCR--SMGRSMGR  

20120111  «Подвійний «Подвійний 

магістерський магістерський 

ступінь з ступінь з 

автоматизації/автоматизації/  

мехатроніки в ЄС мехатроніки в ЄС ––  

країнах партнерах»країнах партнерах»  

  

Національний Національний 

технічний технічний 

університет університет 

“Київський “Київський 

політехнічний політехнічний 

інститут”інститут”  

КиївКиїв  20112011--20142014  

22  
TempusTempus  ––  11  517346 517346 

TempusTempus--11--

20112011--11--

SEEMPUSSEEMPUS--  

JPCRJPCR  

20201111  «Створення сучасної «Створення сучасної 

магістерської магістерської 

програми з програми з 

промислової промислової 

екології»екології»  

Національний Національний 

технічний технічний 

університет університет 

“Київський “Київський 

політехнічний політехнічний 

інститут”інститут”  

  

КиївКиїв  20112011--20152015  



ЗАРЕЄСТРОВАНІ у ВМП ЗАЯВКИ ПРОЕКТІВ  ЗА ПРОГРАМОЮ TEMPUSЗАРЕЄСТРОВАНІ у ВМП ЗАЯВКИ ПРОЕКТІВ  ЗА ПРОГРАМОЮ TEMPUS  

№№

    

ПроектПроект    НомерНомер    РікРік    НазваНазва    УстановаУстанова    МістоМісто    Термін Термін 

дії дії 

проектупроекту    

  

  


