
















1. Мета дисципліни:Даний курс знайомить з європейськими стипендіями та 

програмами обміну. Надається інформація щодо можливостей як індивідуального, так і 

проектного фінансування. Особлива увага буде приділена найбільшій європейській 

науковій організації фінансування– Німецькій службі академічних обмінів. Аспіранти 

зможуть самостійно вивчити пропозиції європейського індивідуального та проектного 

фінансування та отримати важливі знання та інструкції щодо процедури подачі заявки. 

Дисципліна враховує також культурні відмінності при складанні резюме та очікувань 

організацій, що надають стипендії. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

Аспіранти повинні 

- Знати найважливіші європейські організації, що надають стипендії 

- Знати процедуру подачі заявок 

- Уміти писати резюме 

- Уміти самостійно здійснювати пошук стипендіальних програм 

 

 

3.Анотація навчальної дисципліни 
Дисципліна «Європейська грантовасистема підтримки науковихдосліджень та 

академічних обмінів» забезпечує формування в аспірантів науково-дослідницької 

компетентності у сфері міжнародного академічного співробітництвата можливостей 

фінансування дослідницьких проектів. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

- формування компетенції здійснення інтернет-досліджень 

- формування міжкультурної компетентності (різні процедури подачі заявок, 

відмінності європейської наукової системи) 

- компетенція написання тексту (написання заявок та резюме) 

 

 

5. Результатинавчаннязадисципліною 

 

Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 - комунікація; 

4 - автономність та відповідальність 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання 

і навчання  

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання) 

за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові й 

оцінці з 

дисципліни 
 

Код 

 

 

Результат навчання 

 

1.1 

 

Знати у чому полягає європейська 

наукова система та як саме вона 

співвіднесена з науковою системою 

України 

лекція Тест, 60% 

правильних 

відповідей 

15% 

 
1.2. 

Знатиособливості та характеристики 

наукових  текстів, їх жанрових, 

лінгвістичних та стилістичних рис 

лекція, 

самостійна 

робота 

Тест, 60% 

правильних 

відповідей 

 

15% 



1.3 Знатиможливості стипендіальних 

програм Німеччини, міжнародного 

партнерства університетів 

лекція, 

самостійна 

робота 

 10% 

2.1 Вмітискладати тексти подачі заявки, 

біографії, резюме 

лекція, 

самостійна 

робота  

 

Тест, 60% 

правильних 

відповідей 

 

15% 

2.2 Вмітискладати план наукового 

дослідження 

 

лекція, 

самостійна 

робота 

Тест, 60% 

правильних 

відповідей 

і виконання  

15% 

3.1 Презентувати результати своєї 

самостійної роботи аудиторії.  

Виступи на 

заняттях, 

самостійна 

робота 

Робота над 

самостійними

творчими 

проектами 

10% 

3.2 Вести фахову дискусію, 

висловлювати й обґрунтовувати свої 

думки, слухати думки інших 

учасників дискусії, толерантно 

реагувати на них:  корректно ставити 

питання, робити зауваження та 

коментарі. 

Виступи на 

заняттях, 

самостійна 

робота 

Участь у 

дискусіях, 

виконання 

самостійних 

завдань 

10% 

4.1 Проводити інтернет-дослідження 

щодо можливостей фінансування 

наукових проектів, планувати й 

організовувати власну дослідницьку 

діяльність 

Виступи на 

заняттях, 

самостійна 

робота 

Участь у 

дискусіях, 

виконання 

самостійних 

завдань 

10% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 

 

  

 

Програмні результати навчання 

1.1-1.3 2.1-

2.2 

3.1-3.2 4.1 

Знання стандартів сучасної науково-дослідницької 

діяльності, вимог,  необхідних для втілення наукового 

дослідження та опублікування, включаючи критичну 

обізнаність та інтелектуальну чесність  

+ +   

Розуміння взаємозв'язку між теоретичними підходами та 

методологічними практиками  
+    

Уміння     

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  +   

Здатність генерувати нові ідеї (креативність), 

обґрунтовувати власні оригінальні концепції 
 +   



Навички використання новітніх інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

 +   

Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформаціїі з 

різних джерел 

 +   

Збирання, опрацювання та критика наукових джерел   +   

Здатність до побудови тлумачно-інтерпретативних схем з 

використанням існуючих та власних теоретичних моделей в 

історичному, історико-літературному дослідженні, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань  

 +   

Комунікація     

Здатність рецензувати публікації (наукові статті, 

монографії, підручники, посібники тощо) та презентації 

(виступи на конференціях, наукових семінарах та ін. 

фахових заходах), а також брати участь у міжнародних 

наукових дискусіях, висловлюючи та відстоюючи свою 

власну позицію  

  +  

Формулювати суспільно-значиму проблематику наукового 

життя і володіти різними формами її публічної презентації 

(он-лайн презентації, публічні лекції, науково-популярні 

тексти, різноманітні форми візуалізації в засобах масової 

інформації тощо). 

  +  

Автономія та відповідальність     

Здатність представляти результати індивідуальних 

досліджень в спеціалізованих майстер-класах, на семінарах і 

конференціях, під час публічних дискусій, у вигляді 

фахових та науковому популярних рецензій на твори 

художньої літератури 

   + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студентиздійснюється за модульно-

рейтинговою системою.Розрахунок підсумкового балу зваженого модуля розраховується 

сумарно, додаванням результуючого балу за поточну успішність до результату 

модульного контролю. Результуючий бал за поточну успішність обраховується за 

принципом середнього арифметичного показника успішності за видами оцінюваних 

поточних завдань. 

 Поточні оцінки виставляються за самостійні завдання, завдання, які виконуються в 

ході підготовки до практичних занять, відповіді на заняттях;  

Максимальна кількість балів за результатами поточного контролю – 80 балів;  

Максимальна кількість балів за результатами іспиту – 20 балів; 

Усна відповідь – 5 

Індивідуальна самостійна робота – 10 



Кількість балів, нижча за максимальну щодо окремого виду поточних оцінюваних 

робіт у межах зваженої дисципліни, розраховується у пропорційному відношенні до 

максимальної оцінки за визначені види робіт. 

7.2. Організація оцінювання 

 

 Результуюча сума балів розраховується як проста накопичувальна підсумкових 

балів за змістові модулі та іспит (максимум – 100 балів). 

 

Результуюча сума балів 

 

 ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 Іспит Результуюча 

сума балів 

Максимальна 

кількість балів 

20 30 30 20 100 

 

 

Результуюча оцінка

= сума накопичених упродовж вивчення дисципліни балів; (максимум

− 100балів) 
Рекомендований мінімум для допуску до іспиту – 34 бали. Для студентів, які набрали 

сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум,  для 
одержання іспиту необхідно скласти матеріал за темами, за якими виникла 
заборгованість. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 
перездачі здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання 
знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” 
від 31 жовтня 2010 року.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Іспит, диференційований залік 

Відмінно /Excellent 90-100 

Добре/Good 75-89 

Задовільно/Satisfactory 60-74 

Незадовільно/ Fail 0-59 

 

Залік 

Зараховано/Passed 60-100 

Не зараховано/Fail 0-59 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план. Зміст програми 

№ 

п/п 
Назва  теми лекції / практичного заняття 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

2  СЕМЕСТР 

Європейська грантовасистема підтримки науковихдосліджень  

та академічних обмінів 

Змістовий 

модуль1 

1. Вступ. Огляд європейських програм фінансування 

 

2  

 

10 



2.  Огляд програм академічного фінансування Німеччини 

 

2  

 

2 

 

10 

Змістовий 

модуль 2 

 

3. Індивідуальні стипендії 

 

2 10 

4. Фінансування наукових проектів 

 

2 10 

5.  Можливості міжнародного партнерства університетів 

 

2 10 

Змістовий 

модуль 3 

6. Написання резюме/заявки – огляд та порівняння 

 

2 10 

7.  Складання мотиваційного листа 

 

2 12 

8. Написання біографії 2 12 

9. 

 

 

 

 

Складання плану наукового дослідження 2 12 

Змістовий 

модуль 4 

11. 

 

Бази даних європейських організацій, що надають 

стипендії 

 

  

12.  Інтернет-пошук стипендій   

2 

 

 Підсумкова модульна робота    

 Всього 18 4 96 

 

Загальний обсяг –рік навчання ІІ, семестр ІІ кредитів 4, всього 120 годин, з них 

навчальних 24, лекцій 18, практичних 4, консультації 2, самостійної 96, екзамен. 

 

9. Рекомендована література 

 

- Навчання у Німеччині. Упор. Флоріан Кюхлер. - ИЦ ДААД, Київ 2012 

- DAAD. www.funding-guide.de 

- Hochschulrekorenkonferenz. www.hochschulkompass.de 

- BundesministeriumfürBildungundForschung. www.research-in-germany.org 

- DAAD. Online Guide to a PhD in Germany 

- DAAD. Deutsche Forschungsgemeinschaft www.research-explorer.de 

- DAAD. DAAD – Funding Opportunities for Ukrainian-German Academic Cooperation 

 

http://www.funding-guide.de/
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.research-in-germany.org/
http://www.research-explorer.de/



