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Типи грантових програм (за програмними
цілями участі)

Індивідуальна

заявка

Колективна
заявка

• Навчання / стажування
(коротко- і довгострокові програми)
• Проведення досліджень / наукова
діяльність
• Викладацька діяльність
• Участь в конференціях / форумах і
т.д.

•
•

Участь в міжнародних проектах

Типи грантових програм
(за різними джерелами фінансування)

• Програми Європейського союзу
(Erasmus +, Horizon 2020, British
Council)
• Програми зарубіжних організацій і
фондів (Fulbright, DAAD, Mevlana)

ЕRASMUS+ - це програма Європейського Союзу, яка підтримує
проекти, заходи і академічну мобільність в сфері освіти,
професійної підготовки, молоді та спорту. Програма надає
можливість і фінансову підтримку для навчання, проходження
стажування в інших країнах, що беруть участь в програмі.
Програма Європейського Союзу ERASMUS+
складається з таких напрямків:
КА1 - Навчальна мобільність
КА2 - Проекти співпраці
КА3 - Підтримка реформ
• http://erasmusplus.org.ua

• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Вищі навчальні заклади-партнери ОДАБА в рамках
програми Erasmus+ КA107

• Університет Рієка (Хорватія)
• Політехніка в м. Пожега (Хорватія)
• Університет Північ (Хорватія)
• Університет Пітешті (Румунія)

• Університет Західної Аттики (Греція)
• Державна вища школа технологій і
економіки ім. Б. Маркевича (Польща)

Інструмент Жан Моне (Jean Monnet)
спрямований на розширення знань про
процесах європейської інтеграції
за допомогою викладання і досліджень.
Мета інструменту:
вдосконалення викладання та досліджень в
області вивчення Європейського Союзу у
всьому світі.

Тематичні напрямки вивчення Європейського Союзу:
1) вивчення ЄС з особливим акцентом на процесі європейської інтеграції;
2) вивчення ролі ЄС у світі в епоху глобалізації.
Завдання:
1) сприяння вдосконаленню викладання і досліджень в області вивчення
Європейського Союзу;
2) надання студентам і молодим професіоналам знань про Європейський
Союз, придатних для їх у навчальному та професійному житті, і поліпшення
їхніх громадянських навичок;
3) сприяння інноваційному розвитку в викладанні і наукових дослідженнях;
5) прийняття до розгляду і модифікація тем, пов'язаних з ЄС, за допомогою
навчальних планів;
6) поліпшення якості професійного навчання за темами, пов'язаними з ЄС;
7) заохочення участі молодих вчених у викладанні і дослідженнях тем, пов'язаних
з ЄС.

Види грантових проектів Жан Моне

Проекти з
навчання та
досліджень

Проекти з
обговорення і
дискусій
Проекти з
підтримки
Асоціацій

• Модулі Жана Моне
• Професор Жана Моне
• Центри передових знань і досліджень
Жана Моне

• Мережі Жана Моне

• Проекти Жана Моне

• Сприяння Жана Моне асоціаціям

• http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/11-opys.html

Німецька служба академічних обмінів є посередницькою
організацією зовнішньої культурної політики, освітньої та наукової
політики, а також розвитку співпраці в галузі вищої школи.
Завдання DAAD:
• підтримка міжнародної співпраці в галузі вищої освіти;
• підтримка програм з обміну.
Стипендії DAAD:
1. Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців
2. Наукові стипендії для аспірантів та молодих науковців
3. Стипендії на навчання для випускників ВНЗ
4. Літні курси у німецьких ВНЗ для іноземних студентів (після першого
курсу)
5. Групові поїздки для студентів до Німеччини "Studienreisen"
6. Групові поїздки для студентів до Німеччини "Studienpraktika"
7. Програма Європейського університету Віадріна
• https://www.daad-ukraine.org/uk/

«Mevlana» - це програма академічної
мобільності студентів і викладачів між
турецькими університетами та
університетами інших країн.

Вищі навчальні заклади-партнери ОДАБА в рамках
програми Mevlana

• Університет Акдениз (м. Анталія)
• Університет Памуккале (м. Денізлі)
• Університет Айдин Аднана Мендереса (м. Айдин)

Участь професорсько-викладацького складу та
студентів в академічній мобільності в рамках
проекту «Mevlana»

№

Вищі навчальні заклади-партнери

н.р.
2017-2018 н.р. 2018-2019
(станом на 1.04.19)

Університет Акдениз (м. Анталія):
1. • ПВС.
• Студентів.
Університет Памуккале (м. Денізлі):
2. • ПВС.
• Студентів.

1
-

0

2

0

Перспективи участі професорсько-викладацького складу та
студентів в академічній мобільності в рамках проекту «Mevlana»
№

Вищі навчальні заклади-партнери

Університет Айдин Аднана Мендереса (м. Айдин):
• ПВС.
1.
• Студентів.

2019-2020
н.р.
3
3

• https://h2020.com.ua/uk/

«Горизонт 2020» – це найбільша Рамкова програма Європейського
Союзу з фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом
близько 80 мільярдів євро, розрахована до 2020 роки.
Програму «Горизонт 2020» поділено на три основні напрямки:
1. Передова наука, яка є відкритою для високоякісних індивідуальних
та командних дослідницьких проектів в усіх галузях знань, включаючи
гуманітарні.

2. Лідерство у галузях промисловості, у яких фінансується розробка
нових технологій і матеріалів; крім того, в межах цього напряму
доступні фінансові інструменти для впровадження інновацій у малому
та середньому бізнесі.
3. Суспільні виклики, з широким спектром дослідницьких проектів: від
поліпшення якості транспорту, їжі, системи охорони здоров’я та
безпеки до питань європейської ідентичності і культурної спадщини.

Culture Bridges — програма підтримки розвитку культурного сектору
України, що фінансується Європейським Союзом (ЄС) та має на
меті посилити ефективну взаємодію України з культурними
організаціями та операторами в ЄС.
Програма фінансуватиме низку активностей, зокрема міжнародну
мобільність фахівців, проекти національної і міжнародної співпраці,
тренінги з культурного менеджменту та ознайомчі поїздки до країн
ЄС.
Активності проекту мобільності можуть здійснюватися у широкому
спектрі культурних та креативних секторів, зокрема, що підходять для
Академії: архітектура, візуальне мистецтво, дизайн, матеріальна та
нематеріальна культурна спадщина.
• http://culturebridges.eu/

Програма Фулбрайт - це програма грантів і стипендій спонсорується
США, для культурного і академічного обміну. Дана програма
забезпечує міжнародний освітній обмін для студентів, вчених,
викладачів, художників і фахівців, надаючи стипендії та гранти як
студентам США так і студентам країн з якими вони співпрацюють.
Існують кілька щорічних конкурсів:
• Для студентів старших курсів і випускників вищих навчальних
закладів. (Fulbright Graduate Student Program).
• Для молодих викладачів і дослідників (Fulbright Faculty Development
Program).
• Для кандидатів і докторів наук, дослідників та аспірантів (Fulbright
Scholar Program).
• Для викладачів і фахівців соціально-гуманітарного профілю
(Fulbright Scholar-in-Residence Program).
• Для наукових і освітніх установ (U.S. Fulbright Scholar Program,
Fulbright Specialist Program).

Термін подачі заявок

Термін залежить від обраної програми.
 Fulbright Graduate Student Program – до 16 травня щороку;
 Fulbright Faculty Development Program – до 1 листопада;
 Fulbright Scholar Program – до 1 жовтня;
 U.S. Fulbright Scholar Program – до 31 жовтня;
 Fulbright Specialist Program – за 3-4 місяці до запланованої

дати приїзду науковця

• http://www.fulbright.org.ua/

• http://www.kirkland.edu.pl/kirklan
d2017/index.php/ru-ru/

Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда
В ході реалізації програми стипендіати навчаються у вищих
навчальних закладах Польщі (2 семестри) і проходять мінімум 2-х
тижневе стажування в державних установах або приватних
організаціях.

Останній строк подання документів: 1 березня 2020 року

Відділ міжнародних зв’язків
Одеської державної академії будівництва та архітектури

https://www.facebook.com/intercomogasa

Корпус ГС 1 поверх

Телефон: +38 (048) 729 – 85 – 48
E-mail: intercom@ogasa.org.ua

Керівник: к.е.н., доц. Пандас Анастасія Валеріївна

