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Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Білатеральні програми науково-
технологічного співробітництва

mailto:olga.sulema@ukr.net


Двосторонні наукові конкурси
Білатеральні конкурси
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Країна Факультет

Індія ХТФ

Латвія ХТФ

Литва ІФФ

Китай ІФФ

Польща ФЕА

5 білатеральних проєктів

КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2019 р.
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https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/mizhnarodni-naukovi-

proekti/perelik-chinnih-ugod-dogovoriv-memorandumiv

Всього: 56 угод, договорів і меморандумів
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Крок 2

Крок 1
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Крок 3
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Крок 4
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Практичне завдання №1

Зайдіть на сайт Міністерства освіти і науки 

України https://mon.gov.ua та знайдіть сторінку з 

переліком конкурсів білатеральних проєктів за 

наведеним раніше алгоритмом.
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https://mon.gov.ua/
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https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/mizhnarodni-

naukovi-proekti/dvostoronni-naukovi-konkursi

30 червня 2020 р.

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

naukovi-proekti/dvostoronni-naukovi-konkursi

15 липня 2020 р.

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


Подання заявки на конкурс 

білатеральних проєктів
Перелік документів

 супровідний лист, адресований МОН України, на бланку установи-

заявника, в довільній формі, із зазначенням назви спільного проєкту, 

пріоритетного напряму, ПІБ наукового керівника та з переліком 

додатків (1 примірник);

 заповнена форму заявки на участь у конкурсі українською та 

англійською мовами в одному файлі (2 паперових примірники з 

підписами та печатками обох сторін; скан-копія від французького 

партнера допускається);

 лист-підтвердження від французького партнера (керівника 

проєкту) на бланку установи-партнера, в довільній формі, на ім’я 

керівника установи-заявника, із зазначенням назви спільного проєкту

та зобов’язанням французької сторони щодо фінансового 

забезпечення впровадження проєкту своїми науковцями (1 примірник; 

скан-копія допускається);
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Подання заявки на конкурс 

білатеральних проєктів
Перелік документів

 акт експертизи на відкриту публікацію матеріалів за темою проєкту

в довільній формі (1 примірник);

 CV українською та англійською мовами в довільній формі 

українського та французького наукових керівників проєкту (по 1 

примірнику);
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https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
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Подання заявки на конкурс 

білатеральних проєктів
Перелік документів

 акт експертизи на відкриту публікацію матеріалів за темою проєкту

в довільній формі (1 примірник);

 CV українською та англійською мовами в довільній формі 

українського та французького наукових керівників проєкту (по 1 

примірнику);

 заповнена Google-анкета, до якої обов’язково додається заповнена 

заявка у форматі *.doc. Google-анкету краще заповнювати після 

підготовки усіх зазначених документів.
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Подання заявки на конкурс 

білатеральних проєктів
Перелік документів

 акт експертизи на відкриту публікацію матеріалів за темою проєкту

в довільній формі (1 примірник);

 CV українською та англійською мовами в довільній формі 

українського та французького наукових керівників проєкту (по 1 

примірнику);

 заповнена Google-анкета, до якої обов’язково додається заповнена 

заявка у форматі *.doc. Google-анкету краще заповнювати після 

підготовки усіх зазначених документів.

Усі паперові матеріали мають бути зібрані в одну підписану папку.

Організатори розглядатимуть тільки ті заявки, що оформлені 

відповідно до зазначених вимог та були надіслані вчасно.
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Критерії відбору

 наукова відповідність;

 наукова якість та інноваційний характер проєкту;

 здатність і компетентність тимчасових наукових колективів втілити 

проєкт у життя;

 можливість проведення спільних досліджень і адекватність 

наукового методу та підходу;

 досвід участі у міжнародних проєктах і майбутній розвиток 

міжнародного співробітництва;

 якість інфраструктури установ, що беруть участь у проєкті;

 участь у проєкті молодих науковців (віком до 35 років) та 

жінок-учених;

 можливості практичного використання результатів проєкту.
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Конкурс українсько-французьких науково-

дослідних проєктів на 2021-2022 рр.
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Детальніше:
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-francuzkih-naukovo-

doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-rr-dedlajn-podachi-zayavok-15-lipnya

https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-francuzkih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-rr-dedlajn-podachi-zayavok-15-lipnya


Мета конкурсу:

Сприяння розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між науковцями 
обох країн.

Пріоритетні напрями:

 дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-
економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення 
конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

 інформаційні та комунікаційні технології;

 енергетика та енергоефективність;

 раціональне природокористування;

 науки про життя, нові технології профілактики та лікування поширених захворювань;

 нові речовини та матеріали;

 фізика високих енергій;

 аграрний сектор;

 гуманітарні науки.
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Конкурс українсько-французьких науково-

дослідних проєктів на 2021-2022 рр.
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Форма проєктної пропозиції для 

білатеральних проєктів



1. Загальна інформація/ General information

Проєкт / Project

1. Назва:

Title:

2. Мета і галузь дослідження:

Aims and field of the project:

Назва […] повинна бути лаконічною, без скорочень, 

відповідати обраній науковій спеціальності та суті […] 

проблеми (завдання), вказувати на мету і предмет […]

дослідження […]
Бюлетень ВАК України, №9-10
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Рубрикатор ДК 022:2008

https://ntb.pstu.edu/images/N-

rabotniku/Rubrikator-NTI.pdf



1. Загальна інформація/ General information

Партнери

Partners

Україна

Ukraine

Франція

France

1. Керівник (ПІБ)

Project leader (first and last

name)

2. Посада та звання

Position

3. Установа

Institution

4. Адреса

Address

5. Тел., факс

Phone number, fax

6. Електронна пошта

E-mail

7. Інші виконавці (ПІБ, звання)

Other team members (first and

last names, position)
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Україна

Ukraine

Франція

France

27

2. Список публікацій, які відносяться до теми проєкту

(5 максимум)/ Relevant publications (5 at most)



3. Обґрунтування проєкту/

Background of the project

28

Дайте коротку характеристику галузі дослідження та 

опишіть, які проблеми наразі існують.

Поясніть, чому ці проблеми є актуальними та яким 

чином ваш проєкт зможе посприяти вирішенню цих 

проблем.
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Детально опишіть мету вашого проєкту, конкретні 

цілі, шляхи їх досягнення.

Якщо для виконання вашого проєкту потрібні 

додаткові матеріали та устаткування, вкажіть, що 

саме потрібно та для яких цілей.

4. Детальний опис проєкту/

Detailed description of the project
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Опишіть, яких конкретних результатів очікується 

досягти протягом виконання пропонованого проєкту 

та яким чином ці результати вплинуть на галузь 

дослідження і на проблеми, які були визначені у 

пункті 3 Обґрунтування проєкту.

5. Очікувані результати/

Results expected to be achieved
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Складіть перелік задач, які планується виконувати 

протягом проєкту, та сформуйте поетапний план

виконання цих задач.

6. Поетапний план робіт виконання проєкту/

Stage plan of works
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7. Обміни в рамках проєкту/ Visits under the project

ПІБ, посада

First and last name, 

position

Мета візиту

Purpose of visit

Рік

Year

Кількість днів

Days amount

Візит – перебування в Україні

Visits to Ukraine

Візит – перебування у Франції

Visits to France

ПІБ, посада

First and last name, 

position

Мета візиту

Purpose of visit

Рік

Year

Кількість днів

Days amount

!! Плануйте 1 візит (для 1-2 осіб) на рік (≈1000 Євро на 1 людину)
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8. Витрати на реалізацію проєкту для українського партнера, грн/

Project implementation costs for Ukrainian partner, UAH

Витрати 2021 рік, UAH 2022 рік, UAH

1. Прямі витрати / Direct costs:

1.1. Витрати на оплату праці, включаючи 

податки (макс. 53% від загального обсягу 

витрат) / Remuneration of the research 

staff employed in the project, including 

Compulsory State Social Insurance 

Contributions

1.2. Матеріали, необхідні для виконання 

робіт, крім спецустаткування (10-20% від 

загального обсягу витрат) / Materials, 

consumables supplies and similar products

1.3. Витрати на службові відрядження 

(згідно з запланованими відрядженнями) 

(відповідно до Постанови КМУ від 

02.02.2011 №98) / Travel expenses (Specify 

planned business trips):

2. Непрямі витрати (не більше 30% від 

загального обсягу витрат) / Indirect costs 

(up to 30% of the total direct costs of the 

project)

Разом, грн / Total, UAH

Важливо! Розрахункова сума на фінансування проєкту

залежить від затвердженого бюджету на відповідний рік і

орієнтовно становить максимум 160 тис. грн на рік

Постанова №98

https://zakon.rada.gov.ua

/laws/show/98-2011-п



9. Підписи/ Signatures

Керівники проєкту

Project leaders

Україна

Ukraine

Франція

France

1. Ім’я, прізвище

First name and last name

2. Дата

Date

3. Підпис

Signature

Установа

Institution 

1. Назва установи

Name of institution

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»

National Technical University of Ukraine 

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

2. Директор установи

Head of institution

Михайло Згуровський

Mykhailo Zgurovsky

3. Дата

Date

5. Підпис

Signature

6. Печатка

Stamp
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Партнери КПІ ім. Ігоря Сікорського у Франції

 Вища національна школа передових технологій «ПаріТех»

 Політехнічна школа Парижу

 Вища школа м. Нант

 Національна школа хімії м. Лілль

 Паризький технологічний університет

 Університет м. Ле Ман

 Університет Леонардо да Вінчі

 Університет Лотарингії

 Університет Лотарингії – Вища гірнича школа міста Нансі

 Університет Лотарингії – Лабораторія Loria

 Університет Пікардії імені Жюль Верна

 Центральна школа в Нансі

 Центральна школа Ліону
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Детальніше:
https://mon.gov.ua/ua/news/vidkrito-konkurs-ukrayinsko-biloruskih-naukovo-

doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-roki-dedlajn-podachi-zayavok-30-chervnya

Конкурс українсько-білоруських науково-

дослідних проєктів на 2021-2022 роки

https://mon.gov.ua/ua/news/vidkrito-konkurs-ukrayinsko-biloruskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-roki-dedlajn-podachi-zayavok-30-chervnya
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Мета конкурсу:

Сприяння розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між науковцями 

обох країн.

Пріоритетні напрями:

 цифрові інформаційно-комунікаційні та міждисциплінарні технології;

 біотехнології (геномні та постгеномні, клітинні, мікробні, медичні, промислові);

 діагностика, медична профілактика та лікування інфекційних хвороб, включаючи 

вірусні етіології та неінфекційні захворювання;

 штучні тканини та органи;

 персоніфікована медицина;

 фармацевтичні субстанції та лікарські засоби;

 проведення досліджень в Антарктиці за пріоритетними напрямами наук про 

Землю та наук про життя.

Конкурс українсько-білоруських науково-

дослідних проєктів на 2021-2022 роки

Важливо! Розрахункова сума на фінансування проєкту

залежить від затвердженого бюджету на відповідний рік і

орієнтовно становить максимум 120 тис. грн на рік



Партнери КПІ ім. Ігоря Сікорського у Білорусі

 Державна наукова установа «Інститут соціології» НАН Білорусі

 Фізико-технічний інститут НАН Білорусі

 Гомельський державний технічний університет ім. Сухого

 Брестський державний технічний університет

 Вітебський державний університет ім. П. М. Машерова

 Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки

 Білоруський державний університет

 Білоруський національний технічний університет

 Полоцький державний університет

 Інститут тепло- та масообміну ім. А. В. Ликова НАН Білорусі

 РУП «Гомсельмаш»

 Білоруський державний технологічний університет
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Практичне завдання №2

 У групах обговоріть та сформулюйте проєктну ідею

 Оберіть пріоритетний напрям дослідження та 

партнера з Франції/Білорусі

 Оберіть назву проєкту

 Обговоріть та сформулюйте мету проєкту

 Обговоріть, що очікується досягти в результаті 

виконання проєкту. Сформулюйте основні 

результати проєкту

39



Вдячна за увагу!

КОНТАКТИ

03056, Україна, Київ, пр. Перемоги, 37,

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

Департамент міжнародного співробітництва,

відділ координації міжнародної проєктної діяльності

тел. +38 044 204 80 19

s.shukayev@kpi.ua
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mailto:s.shukayev@kpi.ua

