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О 
новлений щорічний робочий 
план Програми ЄС Еразмус+, 
опублікований 17/08/2017, що 
окреслює структуру, фінансу-

вання та деталі конкурсів Програми на 
2018 р. можна знайти за посиланням.  

Робочий план Програми Erasmus+ на 2018 

                  Erasmus+, KA 2, ЄС 

В 
 рамках вектору КА 2 підтриму-
ються наступні типи проектів:  

 

- СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА 
(STRATEGIC PARTNERSHIPS) 

Такі конкурси покривають різні галузі 

вищої освіти, шкільну освіту та освіту  

дорослих. 

  

 

 Навчальні заклади та інші організа-

ції, відповідно до галузі, з країн-членів 

програми Еразмус+ зможуть подати заяв-

ку на управління Стратегічними партнерс-

твами на конкурси програми Еразмус+. 

Заклади з Україні можуть бути партнера-

ми. 

Детальніше 

 
Джерело  Кінцевий термін 

подання: б ер ез ень 2018 р.  
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https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/c-2017-5652_en.pdf
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/stratehichni-partnerstva.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_en#tab-1-2
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/c-2017-5652_en.pdf


 

 

- АЛЬЯНСИ ЗНАНЬ (KNOWLEDGE 

ALLIANCES)  

у ніверситети чи інші організації 

можуть увійти до консорціуму 

організацій з країн-членів про- 

грами Еразмус+, що має на меті 

поширення інновацій між вищою освітою, 

підприємствами та більш широким        

соціально-економічним середовищем в 

рамках альянсу знань. Ці ініціативи спри-

яють підприємництву та підприємницькій 

компетентності студентів, викладачів та 

працівників компаній, покращують обмін 

знаннями, їх потік і створення. 

 Навчальні заклади з країн-членів 

програми Еразмус+ зможуть подати заяв-

ку на управління Альянсом знань на кон-

курси програми Еразмус+. 

Детальну інформацію щодо правил учас-

ті, критеріїв оцінювання заявок, апліка-

ційних документів тощо, можна знайти в 

опублікованому Програмному документі 

(Programme Guide). 

 

 
Джерело  Кінцевий термін 

подання: б ер ез ень 2018 р.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/aliansy-znan.html


 

 

- РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ 

(CAPACITY BUILDING IN HIGHER 

EDUCATION) 

 Напрям «Розвиток потенціалу вищої 

освіти (CBHE)» є продовженням програ-

ми ЄС Темпус, тому звертаємо увагу, що 

відповідні можливості для співпраці у га-

лузі вищої освіти продовжуються. 

 В рамках Еразмус+ КА2. Розвиток 

потенціалу вищої освіти: університети   

та інші організації з країни-члена програ-

ми чи партнера програми можуть ініцію-

вати та/чи взяти участь у спіль-

них проектах розвитку потенціалу вищої 

освіти, які розробляє і виконує консорціум 

університетів з країн-членів програми 

Еразмус+ (Programme Countries) з одного 

боку, та з певного регіону світу з іншого – 

країни-партнери Partner Countries (країни-

сусіди ЄС, країни-кандидати та потенцій-

ні кандидати, Латинська Америка, Азія, 

Африка-Карибський басейн-країни регіо-

ну Тихого океану).  

 Вищі навчальні заклади з України є 

повноправними учасниками цього напря-

му і можуть ініціювати проект та подавати 

як грант-аплікант-координатор у партнер-

стві з іншими країнами, а також бути   

партнерами проектів та долучатись до на-

писання проектів іншими партнерствами. 

Заявки на проекти з розвитку потенціалу 

за конкурсом програми Еразмус+ можуть 

подавати заклади з усього світу. 

 
Джерело  Кінцевий термін 

подання: б ер ез ень 2018 р.  

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html


 

 

Н 
а сьогоднішній день 

Україна перебуває на 

першому місці серед  

країн-партнерів Альян-

су за кількістю наукових проектів та обся-

гом їх фінансування в рамках Програми 

«Наука заради миру та безпеки» (Science 

for Peace and Security, SPS). Метою Про-

грами SPS є сприяння співпраці науковців 

з країн-членів і партнерів Альянсу та фі-

нансування наукових досліджень.  

Програмою передбачене фінансу-

вання через три механізми надання 

грантів:  

1. Багаторічні проекти          

«Наука для миру»: Science for peace, SfP 

2. Тренінги: Advanced Study       

Institutes (ASI)  

3. Семінари: Advanced Research 

Workshops, ARW 

 Вимоги до проектних пропозицій: 

Проектна пропозиція на виділення гранту 

в рамках Програми SPS має обов’язково 

включати потенційних країн-партнерів по 

реалізації проекту, орієнтовний термін ви-

конання та необхідну суму на його  

Програма НАТО «НАУКА ЗАРАДИ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ» 

реалізацію (в тому числі очікувані 

дотації за Програмою). Крім того, проект-

на пропозиція повинна відповідати пріо-

ритетам НАТО у відповідній сфері. Проте 

слід зазначити, що немає окремих обра-

них галузей науки, які підтримуються нау-

ковим комітетом НАТО.  

Для отримання гранту необхідно подати 

заявку та презентувати відповідну пропо-

зицію. Заявка подається шляхом надси-

лання заповненої форми (для кожного з 

вищеперерахованих механізмів існує 

окрема заявка) за адресою: 

sps.applications@hq.nato.int. 

 
Джерело  Кінцевий термін 

подання: 1 липня 2018 р. 

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_05/20160520_160520-sps-ukr-coop.pdf


 

 

За умовами конкурсу науковці із Украї-

ни можуть приймати участь у цій про-

грамі. 

 Національний Центр Науки (NCN) 

фінансує виключно фундаментальні дос-

лідження, тобто оригінальні дослідницькі 

праці, експериментальні або теоретичні 

роботи, головним чином з метою отри-

мання нових знань про основи явищ і спо-

стережуваних фактів, без будь-якого пря-

мого комерційного використання. 

SONATINA - конкурс науково-

дослідницьких проектів, реалізованих 

особами, котрі розпочинають кар'єру в га-

лузі досліджень та мають ступінь канди-

дата наук.  

SONATINA - конкурс науково-дослідницьких проектів, 
Республіка Польща 

Цільова група: 

 Особи, що не працюють за трудо-

вим договором у польській науковій уста-

нові, які отримали наукову ступінь канди-

дата наук  в період до 3-х років станом на 

рік запиту або котрі отримають наукову 

ступінь кандидата наук в зазначеному в 

умовах конкурсу часі.  

Умови: 

 термін реалізації: 24, 36 місяців; 

 заплановане керівником проекту за-

кордонного стажування      

тривалістю від 3 до 6 місяців в обра-

ному особисто закордонному       

науково-дослідному центрі.  

 Заявка на фінансування науково-

дослідного проекту (підготовленого поль-

ською та англійською мовами) разом з не-

обхідними додатками, повинні бути нада-

ні в електронному вигляді в системі OSF 

(Obsługa Strumieni Finansowania),  яка зна-

ходиться на сайті. 

 
Джерело  Кінцевий термін 

подання: 15 б ер езня 2018 р. 

http://www.osf.opi.org.pl
http://www.osf.opi.org.pl


 

 

Місце проходження стажування:        

Австрія, м. Лінц. 

Тривалість стажування:                        

від 1 до 6 місяців. 

Приймаюча сторона: Австрійська     

Академія Наук (OAW), Інститут обчислю-

вальної та прикладної математики          

ім. Й. Радону (RICAM).  

В 
 рамках проекту     

AMMODIT (Методи 

апроксимації для засо-

бів молекулярного мо-

делювання і діагностики,  

     Стажування в рамках проекту AMMODIT програми 
Horizon 2020, ЄС 

Approximation Methods for Molecular Mod-

elling and Diagnosis Tools) в межах Рамко-

вої програми Європейського Союзу для 

досліджень та інновацій (2014–2020) Hori-

zon 2020 запрошуються аспіранти денної 

форми навчання, викладачі, співробітники 

НТУУ «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» для проведення 

спільних досліджень з європейськими 

партнерами. 

Координатор з австрійського боку:     

Prof. Dr. Sergei Pereverzyev  

Координатор з боку                               

КПІ ім. Ігоря Сікорського:  

Завідувач кафедри прикладної математи-

ки, д.т.н. Чертов Олег Романович  

Всі витрати покриваються приймаю-

чою стороною  

Детальніше:  

http://cordis.europa.eu/project/

rcn/194356_en.html  

http://pma.fpm.kpi.ua/ru/foreign  

 
Джерело  Терміни дії проекту: 

1.08.2015–31.07.2019 

https://www.ricam.oeaw.ac.at/
https://www.ricam.oeaw.ac.at/people/member/?firstname=Sergei&lastname=Pereverzyev
http://www.fpm.kpi.ua/faculty/structure.do
http://cordis.europa.eu/project/rcn/194356_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/194356_en.html
http://pma.fpm.kpi.ua/ru/foreign
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


 

 

 Обрані експериментатори отрима-

ють підтримку для проведення своїх дос-

ліджень із використанням інтегрованої ін-

фраструктури FUTEBOL: Federated Union 

of Telecommunications Research Facilities 

for an EU-Brasil Open Laboratory для кон-

вергентних оптичних систем/бездротових 

мереж. Загальна мета проекту FUTEBOL 

полягає у розробці та розгортанні дослід-

ницької інфраструктури і пов'язаної з нею 

контрольної структури для експериментів 

в Європі та Бразилії, вона дозволить про-

водити експериментальні дослідження оп-

тичних і бездротових мереж.  

 Тестові стенди FUTEBOL надають 

інфраструктуру для проведення експери-

ментів з використанням ряду комунікацій-

них технологій і парадигм, таких як: 

 оптична і бездротова мережева вірту-
алізація: C-RAN, NFV, SDN; 

 якість обслуговування та якість дос-
віду в оптичних і бездротових мере-
жах; 

Фінансування досліджень в рамках проекту FUTEBOL 
програми Horizon 2020, ЄС 

 4G і 5G 
та їх 
зв'язок з оптич-
ним сердечником; 

 ліцензійний загальний доступ (LSA). 

 Конкурс відкрито для дослідників, 

студентів, представників промисловості, 

зокрема, зацікавленим використовувати 

методології та інструменти, розроблені в 

рамках проекту FUTEBOL, для проведен-

ня оригінальних досліджень в області ме-

реж і телекомунікацій, в області інтеграції 

оптичних і бездротових технологій. 

Детальніше 

 
Джерело  Кінцевий термін 

подання: 1 листопада 2017 р. 

http://www.ict-futebol.org.br/wp-content/uploads/2017/08/FUTEBOL-Call-for-Experimentation.pdf
http://www.ict-futebol.org.br/index.php/opencall/


 

 

 Стипендія надається висококваліфі-

кованим науковцям, з моменту захисту ди-

сертації яких пройшло не більше 12 років, 

для проведення науково-дослідного      

проекту спільно з німецькими колегами 

тривалістю від 6 до 18 місяців. 

Стипендія Гумбольдта для досвідчених науковців,    
Німеччина 

 

Як правило, претенденти повинні 

працювати на посаді не нижче доцента 

або бути керівником групи молодих нау-

ковців. 

Розмір стипендії:  € 3150 на місяць. 

Реєстраційна форма 

 
Джерело  Кінцевий термін 

подання: 21 грудня 2017 р.  
18:00 

https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html#s1
https://www.humboldt-foundation.de/web/start.html


 

 

Грант: $30 000 на рік + $1300 на витрати. 

 Стипендія  в  Гонконзі  на  дослід-

ницьку роботу у восьми кращих універси-

тетах Гонконгу для студентів всіх           

національностей. 

 Метою гранту є залучення талано-

витих та кращих студентів всього світу 

для проведення дослідницької роботи в 

університетах Гонконгу. 

 Обраним кандидатам виплачується 

щорічна стипендія в розмірі 30 000 $, а 

також виплачуються 1300 $ на витрати  

пов'язані з дослідницькою роботою 

(участь в конференціях, міжнародні поїзд-

ки) протягом 3 років. У 2018/2019          

навчальних роках більше 230 студентів 

стануть переможцями програми. Студенти 

будуть отримувати річну стипендію в роз-

мірі 30 000 $ і 1300 $ на витрати, пов'язані 

з дослідницькою діяльністю. 

Вимоги до кандидатів 

Кандидатом може бути будь-який студент 

будь-якої національності або походження. 

Hong Kong PhD Fellowship Scheme - грант на дослідницьку 

роботу для аспірантів у м. Гонконг, Китай 

Номінант повинен представити область, в 

якій проводить дослідження.  

Області дослідження поділяються на 2 

групи: 

 природничі науки, медицина, техніка 

та інженерія; 

 гуманітарні науки, соціальні науки 

та бізнес-дослідження. 

 Бажаючим необхідно подати он-

лайн заявку на Hong Kong PhD Fellowship 

Scheme Electronic System, а також обрати 

один з восьми інститутів Гонконгу, які бе-

руть участь в програмі, і подати заявку в 

один з цих ВНЗ. 

 
Джерело  Кінцевий термін 

подання: 1 грудня 2017 р. 

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html


 

 

Fulbright Research and Development    

Program  

П 
роведення досліджень 

в університетах США 

тривалістю від шести 

до дев'яти місяців. У 

конкурсі можуть брати участь особи віком 

до 40 років з дворічним професійним дос-

відом: викладачі; аспіранти та дослідники, 

які ще не мають наукового ступеня; кан-

дидати наук (не пізніше 5-ти років після 

захисту); адміністратори вищих навчаль-

них закладів; співробітники науково-

дослідних установ; журналісти; фахівці з 

бібліотечної, музейної та архівної справи; 

спеціалісти у сфері управління культу-

рою; працівники громадських організацій 

(НДО). 

 

Програма Fulbright, США 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, 

соціальні, точні, технічні та природничі 

дисципліни. 

Учасники Програми отримують: 

 щомісячну стипендію; 

 додаткові кошти для придбання про-

фесійної літератури; 

 медичне страхування; 

 квиток в обидва боки. 

Претендентам необхідно подати до Офі-

су Програми імені Фулбрайта комплект 

документів. 

 
Джерело  Кінцевий термін 

подання: 1 листопада 2017 р. 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html


 

 

Кінцевий термін подання заявок:        

Наукові стажування для викладачів ВНЗ 

та науковців. 

 Стипендії DAAD пропонують мож-

ливість іноземним науковцям провести 

дослідження та підвищити кваліфікацію у 

Німеччині. Існують можливості підтрим-

ки для різних кваліфікаційних та кар’єр-

них етапів.  

 Метою цієї програми є, зокрема,  

підтримка коротких наукових стажувань 

для обміну досвідом та встановлення  

зв’язків з колегами з фаху.  

 
Джерело  Кінцевий термін   

подання: 15 листопада 2017 р. 

Стипендії DAAD для науковців, Німеччина 

Хто може подавати заяву: 

 Викладачі ВНЗ та визнані науковці, 

як правило, з науковим ступенем, які пра-

цюють у ВНЗ або науково-дослідному ін-

ституті на батьківщині.  

На що надається підтримка: 

 Наукова робота під час перебування 

у державних чи державновизнаних ВНЗ, 

або позауніверситетських науково-

дослідних установах у Німеччині. Науко-

ве стажування може проходити і в інших 

інституціях. 

Підтримка може надаватися лише один 

раз у три роки. 

Поїздки на конференції та конгреси підт-

римуватися не можуть.  

Відбір стипендіатів проводить незалежна 

відбіркова комісія.  

Стипендії можуть починатися не раніше  

1 червня 2018 року. 

http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschungsaufenthalt.html


 

 

Грант: оплата навчання і проживання. 

С 
типендія виплачується 

видатним студентам 

усіх країн, крім Велико-

британії, які надходять 

на будь-яку післядипломну програму     

навчання університету. Щороку близько 

95 студентів отримують стипендії Gates. 

Стипендія покриває повну вартість        

навчання в університеті і проживання. 

Якщо кандидат вже є студентом 

Кембриджського університету, то при по-

дачі заявки на післядипломну програму 

він також може претендувати на стипен-

дію Gates Cambridge Scholarship. Якщо 

студент вже отримує стипендію Gates 

Cambridge Scholarship і подає заявку на 

ще одну післядипломну програму, він    

також може претендувати на стипендію 

Gates Cambridge Scholarship. 

Вимоги до кандидатів 

Подати заявку на стипендіальну 

програму може студент - громадянин  

будь-якої країни, крім Великобританії. 

Gates Cambridge Scholarship - стипендія для студентів                    

у Кембриджському університеті, Великобританія 

Кандидат повинен подати заявку на   

одну з післядипломних програм:  

 аспірантура (програма розрахована 

на 3 роки); 

 магістратура або MLitt (програма   

розрахована на 2 роки); 

 програма на один рік навчання 

(MPhil, LLM, MASt, Diploma, MBA). 

 Мати прекрасний лідерський потен-

ціал і бажання робити життя інших людей 

краще. 

Як подати заявку 

На отримання стипендії можуть 

претендувати тільки студенти  післядип-

ломних програм навчання Кембриджсько-

го університету. Заявка на стипендіальну 

програму подається одночасно з заявкою 

на одну з післядипломних програм. 

 

 
Джерело  Кінцевий термін 

подання: 6 грудня 2017 р. 

https://www.gatescambridge.org/
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