
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти – доктора філософії – спеціальності 

091 «Біологія» 

ІІІ.2.3. «Fundrising в науці та започаткування міжнародної кооперації» 
 

Компетентність щодо пошуку джерел фінансування наукових досліджень та 

започаткування міжнародної кооперації для їх реалізації. 

Здатність розробити, скласти та оформити запит на фінансування за програмами 

міжнародних грантов; володіння навичками започаткування та організації проекту та 

програми на основі синтетичного, аналітичного підходів в управлінні проектами на 

сучасному рівні; розробити та впровадити дослідницький проект, «start-up»; використати 

знання, вміння та навички для ефективної організації та здійснення наукового дослідження. 

Знання основних міжнародних джерел фінансування наукових досліджень, в тому числі 

діючих програми ЕС щодо фінансування наукових проектів, можливостей та перспектив 

пошуку партнерів для наукового співробітництва. 

Уміння складати заявки на грант та пропозиції щодо міжнародної співпраці для їх реалізації; 

виконувати дослідження у складі міжнародних колективів та досягати наукових результатів, 

які створюють нові знання; представляти результати роботи на міжнародних зібраннях. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

5-й семестр 

№  Назва дисципліни Екзамен/ 

залік 

Кількість годин 

Лекції Лабора-

торні 

Практ./ 

семін. 

Самост. робота 

ІІІ.2.3. 

Fundrising в науці 

та започаткування 

міжнародної 

кооперації 

Залік  20 - 40 30 

 

Тема 1. Позиціонування власних досліджень у певній науковій галузі. Представлення 

досліджень на міжнародних форумах. Написання академічного резюме. Приготування 

постерної та усної презентації (10 год.). 

Тема 2. Міжнародні та вітчизняні фонди із фінансування науки (6 год). 

Тема 3. Програма ЕС «Горизонт 2020». Її підрозділи та напрямки фінансування. 

Можливості та критерії відбору (10 год.). 

Тема 4. Структура грантової заявки програми ЕС «Горизонт 2020». Критерії оцінювання 

окремих частин заявки (30 год.).  

Тема 5. Світові тенденції досліджень з рослинної біології, формування наукової мережі (4 год). 

 

Посилання: 

1. European Comission. Funding and tender opportunities. https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home 

2. How to write an academic CV. https://www.topresume.com/career-advice/how-to-write-

academic-cv 

3. European Comission. Grant preparation. 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/from-evaluation-

to-grant-signature/grant-preparation_en.htm 

4. How Do You Prepare a Good Presentation in 10 Practical Steps? 

https://business.tutsplus.com/tutorials/prepare-good-presentation-practical-steps--cms-34586 

5. Національний фонд досліджень України. https://nrfu.org.ua/ 

 

Програму підготувала 

Канд. біол. наук Г.В. Шевченко  
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