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Міжінституційне партнерство германістів (GIP)

Метою є підтримка германістики та німецької мови як

іноземної за кордоном завдяки співпраці з німецькими

інститутами в галузі германістики / німецької мови як

іноземної.

Німецькомовні навчальні програми (DSG)

Метою програми є посилення позицій німецької мови як мови

ділового спілкування та мови науки в Центральній та Східній

Європі. На інституційному рівні програми DSG мають сприяти

реформуванню навчальних планів в іноземних вишах-

парнерах та через конкретну навчальну програму чинити

вплив і на інші кафедри. Наступною метою є підготовка

випускників, які отримують, окрім фахової освіти, також добрі

знання німецької мови і які є компетентними представниками

німецьких фірм та організацій у Центральній та Східній

Європі.

Програми підтримки міжвишівської 

співпраці в Україні



Програми підтримки міжвишівської 

співпраці в Україні
Партнерства в сфері практики

Завданням програми є покращення вищої освіти у країнах, що 

розвиваються, та країнах з перехідною економікою, щоб вона 

краще відповідала вимогам ринку праці, сприяла розвитку 

економіки та протидіяла „відтоку мізків“. Ця програма відкрита 

для всіх спеціальностей. Зв'язок з практикою досягається 

завдяки проектам міжвишівської співпраці з залученням 

німецької та місцевої промисловості.

Фахові міжвишівські партнерства з країнами, що 

розвиваються

Програма підтримує наукову співпрацю між партнерськими 

вишами на рівні інститутів/факультетів. Завданням програми 

є співпраця з метою розробки навчальних планів або модулів, 

відкриття міжнародних навчальних програм та взаємного 

визнання дипломів.



Програми підтримки міжвишівської 

співпраці в Україні

Східні партнерства:

Метою програми "Східні партнерства" є

• зміцнення існуючого партнерства та встановлення 

нового, довготривалого партнерства з вишами 

Центрально-Східної, Південно-Східної та Східної 

Європи, а також Кавказом та Центральною Азією

• стійке структурне покращення умов викладання та 

проведення досліджень у вишах партнерських країн

• співпраця в сфері викладання та науки в рамках різних 

спеціальностей.



Проекти DAAD в КПІ, 2018 р.



DAAD: ПІДТРИМКА 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКИХ 

УНІВЕРСИТЕТІВ 2019-2021

Федеральне Міністерство освіти та науки (BMBF)

виділило кошти для нової програми DAAD, метою 

якої є виключно підтримка інтернаціоналізації 

українських університетів.



Мета програми

 Програма спрямована на підтримку
інтернаціоналізації українських та
німецьких університетів шляхом
консолідації існуючих та
ініціювання нових форм
співробітництва. Крім того,
сприяння більш тісному долученню
української вищої освіти та
дослідницької галузі до
європейських структур.



 Передусім йдеться про підвищення
цифрових компетенцій українських,
та німецьких вишів. Конкретно це
може бути спільна розробка
навчальних програм зі змішаною
формою навчання або ж розвиток або
реструктуризація спектру послуг та
інформаційних можливостей
українських вишів з залученням
цифрових інструментів – приміром, в
сфері міжнародних відділів або
підтримки досліджень.

Підвищення цифрових 

компетенцій



В рамках програми буде також створоена

пропозиція з підвищення кваліфікації для

українських співробітників вишів в галузі

менеджменту вищої школи та науки.

Ця програма підвищення кваліфікації, яка

також буде робити акцент на

інтернаціоналізації, буде проводитися

німецьким вишем для учасників, які вже

мають досвід в галузі менеджменту вищої

школи або науки в українському університеті.

Підвищення кваліфікації адміністраторів 

університетів України у сфері управління 

освітою та наукою



Детальніша інформація

 Кінцевий термін подання: 28 червня 
2019 р.

 Детальніша інформація:
https://www.daad.de/hochschulen/ausschrei
bungen/projekte/de/11342-
foerderprogramme-
finden/?s=1&projektid=57499830
(німецькомовний сайт)

 За уточненнями щодо програми можна 
звернутися до Діани Шерер за телефоном 
+49 228 882-403, E-Mail: scherer@daad.de

https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57499830
mailto:scherer@daad.de


Стипендіальні програми для України



Стипендії для вчених



Стипендії для аспірантів та 

молодих науковців



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,

• 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 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)



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)



Грантові програми 
Швеції



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.



 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



Вдячний за увагу!

КОНТАКТИ

03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37,

КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, кім. 171/5

Відділ координації міжнародної проектної діяльності

тел.: +38 044 204 80 19

s.shukayev@kpi.ua

mailto:s.shukayev@kpi.ua

