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СТИПЕНДІЯ VOLKSWAGEN 
STIFTUNG НА ПРОВЕДЕННЯ 
ДОСЛІДЖЕНЬ В НІМЕЧЧИНІ 

 Ініціатива зосереджена на дослідниках ранньої кар’єри 
з усіх дисциплін. Мета Фонду – сприяти реалізації 
надзвичайних науково-дослідних проектів та зробити 

вагомий внесок у створення надійних кар’єрних шляхів для майбутнього покоління дослідників. 
 Основна увага приділяється молодшим дослідникам (до 4 років післядокторського досвіду), які 
працюють на кордонах сусідніх областей чи дисциплін. 
 Сфера досліджень: усі дисципліни залежно від характеру проекту, до 2,2 мільйонів євро за 
два етапи фінансування 
 Кінцевий термін подачі заявки: 01 квітня 2021 року.  

СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА НАДАЄ 
СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ ТА 
СТАЖУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
 У межах Програми співробітництва між 
Міністерством освіти і науки України та 
Міністерством освіти Словацької Республіки в галузі 
освіти на 2005–2008 рр. (термін дії продовжений до 
підписання нової Програми) словацькою стороною 
надаються стипендії на навчання та стажування 
громадян України в закладах вищої освіти 
Словацької Республіки.  
 Зокрема, у 2021/2022 навчальному році для українців передбачені квоти: 
•  до 5 студентів на часткове навчання до закладів вищої освіти (термін: до 10 місяців); 
•  до 3 студентів 5 курсу Ужгородського національного університету, кафедра словацької 

філології, спеціальність «Вчитель словацької мови і літератури» (термін: до 5 місяців); 
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•  до 5 стажистів та докторантів/аспірантів з метою викладання лекцій або науково-
дослідницьких робіт для викладачів ЗВО або дослідників (термін: до 10 місяців); 

•  5 осіб для участі в літній школі з вивчення словацької мови та культури в серпні 2020 року 
(Stadia Academeca Slovaca). 

 У разі потреби можлива мовна підготовка як складова частина навчання. 
 Словацька Республіка забезпечить українським громадянам: 
•  безкоштовне навчання; 
•  виплату стипендії в розмірах, встановлених для іноземних студентів і докторантів/аспірантів у 

Словацькій Республіці; 
•  проживання в студентських гуртожитках. 

 Зважаючи на ситуацію щодо поширення COVID-19, Міністерство освіти, науки, досліджень та 
спорту Словацької Республіки вжило нових заходів щодо виплат стипендій за умов надзвичайної 
ситуації. У разі зміни очної (стаціонарної) форми навчання на дистанційну протягом академічного 
року, у зв’язку з надзвичайною ситуацією, стипендія надається в розмірі 50% від загальної місячної 
виплати. 
 Заявка для кандидатів для здобуття стипендій у 2021/2022 академічному році та детальна 
інформація про стипендії розміщена на сайті Міністерства освіти, науки, досліджень та спорту 
Словацької Республіки (англійською мовою). Міністерство освіти і науки України прийматиме 
заявки (заповнена аплікаційна форма та необхідні документи) в електронному та паперовому 
форматі у 2-х примірниках (необхідно надіслати документи в обох зазначених форматах). 
Поштова адреса: Проспект Перемоги, 10, 01135, Київ, Україна 
Міністерство освіти і науки України 
Управління міжнародного співробітництва та протоколу 
 В електронному форматі скановані PDF-документи необхідно надіслати на електронну адресу 
scholarshipsmon@gmail.com, зазначивши в темі листа «Стипендії на навчання в Словацькій 
Республіці 2021». 
 Кінцевий термін подання заявок – 01 квітня 2021 року. 

2

Джерело інформації Заявка

https://mon.gov.ua/ua/news/slovacka-respublika-nadaye-stipendiyi-na-navchannya-ta-stazhuvannya-gromadyan-ukrayini
https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-for-20212022/
https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-for-20212022/
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ВІДКРИТО КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-
КИТАЙСЬКИХ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИХ 
ПРОЄКТІВ НА  
2021–2022 РОКИ 
 1 січня 2021 року Міністерство освіти і науки України та 
Міністерство науки і техніки Китайської Народної 
Республіки оголосили конкурс спільних українсько-
китайських науково-дослідних проєктів на 2021–2022 
роки. 
 Проєкти приймають до 28 лютого 2021 року.  
 Подати їх можна за такими пріоритетними напрямами: 
- інформаційні та комунікаційні технології; 
- енергетика та енергоефективність; 
- раціональне природокористування, у тому числі агротехнології; 
- науки про життя, включаючи лікування таких хворіб, як нова короновірусна пневмонія, та 

дослідження ефективних ліків тощо; 
- нові речовини і матеріали; 
- фундаментальні науки. 

 Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти, наукових установ 
та підприємств обох країн. 

Подання заявки 
 Для участі в конкурсі потрібно подати: 
• супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я першого заступника Міністра освіти і 

науки Кизима М. О. (1 примірник). У листі обов’язково треба зазначити назву спільного проєкту 
та ПІБ наукового керівника в межах конкурсу; 

• заповнену форму заявки на участь у конкурсі українською та англійською мовами (2 паперових 
примірники із підписами та печатками обох сторін); 

• заповнити форму з короткою інформацією про пропозицію: https://forms.gle/
ZdEZddVP52XY23Zu9   

• лист-підтвердження від китайського партнера (керівника проєкту), на бланку установи-
партнера (1 примірник); 

• акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень за темою проєкту (1 примірник); 
• анотацію проєкту українською та англійською мовами з підписом керівника проєкту (1 

примірник); 
• CV українською та англійською мовами українського та китайського наукових керівників 

проєкту (по 1 примірнику). 
 Усі паперові матеріали мають бути зібрані в одну папку. 
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 Організатори розглядатимуть тільки ті заявки, що оформлені відповідно до зазначених вимог та 
були надіслані вчасно. 
 Документи приймаються за адресою: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, 
Міністерство освіти і науки України. Їх можна подати двома способами: 
• надіслати поштою (дата визначається за штампом на конверті поштового відправлення); 
• передати особисто – залишити у скриньці для листувань, яка розташована у холі МОН за 

вказаною вище адресою. 
 Керівники та основні учасники проєктів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не 
зможуть отримати фінансування більш ніж за одним проєктом. 

Етапи відбору 
• перевірка документів на відповідність вимогам; 
• передача заявок на наукову експертизу; 
• проведення експертиз паралельно в обох країнах; 
• розгляд результатів експертизи спільною українсько-китайською Підкомісією; 
• затвердження Підкомісією результатів конкурсу та переліку проєктів, що отримають 

фінансування. 
Критерії відбору 

• наукова відповідність; 
• наукова якість та інноваційний характер проєкту; 
• здатність та компетентність тимчасових наукових колективів втілити проєкт у життя; 
• можливість спільних досліджень і адекватність наукового методу; 
• досвід участі у міжнародних проєктах і майбутній розвиток міжнародного співробітництва; 
• якість інфраструктури установ, що беруть участь у проєкті; 
• участь у проєкті молодих науковців та жінок-вчених; 
• можливості практичного використання результатів проєкту; 
• обґрунтування орієнтовної вартості проєкту. 

Фінансування 
 Фінансування виділяється два роки поспіль, на кожний рік окремо. 
 Рішення про продовження фінансування у наступному році приймається після розгляду звіту за 
попередній рік роботи. 
 Кожна Сторона покриває витрати, пов'язані з перебуванням своїх вчених в країні-партнері, а 
саме: транспортні витрати, проживання, добові витрати, а також покриває витрати на медичне 
страхування та візову підтримку. 
 Українська сторона залишає за собою право оплачувати заробітну плату своїм вченим, які беруть 
участь в українсько-китайських проектах, відповідно до нормативно-правових актів України. 

Інтелектуальна власність 
 Науковці з українського боку, зокрема, керівники проєктів, мають вжити усіх необхідних заходів 
для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав 
інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься тому, щоб у межах співробітництва не 
відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам. 
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Контакти 
З української сторони: 
Міністерство освіти і науки України 
Відділ міжнародного співробітництва у сфері 
науки та інновацій головного управління із 
реалізації політик у сфері науки та інновацій 
директорату науки та інновацій 
Савіна Олена  
Адреса: Київ, 01601, бул. Т.Шевченка, 16 
Тел. (044) 287-82-35 
Електронна пошта:  
a_savina@mon.gov.ua 

З китайської сторони: 
Міністерство науки і техніки Китайської 
Народної Республіки 
Департамент міжнародного співробітництва  
Ма Хуєймінь 
Tel. +86 (01) 588-813-72 
Електронна пошта: mahm@most.cn   

Телеграм-канал «РОЗВИТОК» 
 Оперативне інформування про можливості професійного та 
особистісного розвитку здобувачів вищої освіти.  
 Долучайте студентів! 

 

Анкета анонсу подій в БДПУ 
   Шановні викладачі,  використовуючи Google-форму ↓, ви можете надіслати інформацію про 
проєкт, захід чи ініціативу, яку ви організовуєте і хотіли би, щоб ця інформація була опублікована в 
Дайджесті можливостей. 
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Відправити анонс!

РОЗВИТОК

https://forms.gle/bssBnnEvYv45sx7v5
mailto:a_savina@mon.gov.ua
mailto:mahm@most.cn
https://t.me/growth_edu
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