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Додаток 1 до Протоколу № 14 від 26 січня 2022 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Протоколом засідання

Ради молодих учених при МОН
№ 14 від 26.01.2022 р.

ПРОГРАМА
тренінгового проєкту “Grantwriter-І”

Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України

1. Головною метою тренінгового проєкту “Grantwriter-І” (далі - Проєкт) є
підвищення рівня обізнаності молодих вчених щодо написання
грантових заявок українською та іноземною мовами, активне залучення
молодих вчених до участі у всеукраїнських, міжнародних грантових та
конкурсних програмах.

2. Завдання Проєкту:
- сприяти здобуттю знань, формуванню та удосконаленню вмінь, навичок

з написання грантових заявок та проєктів для участі у всеукраїнських,
міжнародних грантових та конкурсних програмах;

- навчити здійснювати пошук грантодавців, проводити ефективний
моніторинг грантових програм;

- сформувати вміння успішно управляти плануванням та реалізацією
грантового проєкту, його етапів, роботи в команді;

- вдосконалити навички зі складання заявки та їх заповнення,
оформлення іншої грантової документації;

- сприяти активному залученню молодих вчених до участі в українських
та зарубіжних грантових програмах;

- запроваджувати засади академічної етики та доброчесності.
3. Початок тренінгів Проєкту: 03.02.2022 р.

Завершення тренінгів Проєкту: 06.02.2022 р.
Форма проведення тренінгів Проєкту: очна.
Місце проведення: НОТ «Політехнік-2», Львівська область,
Стрийський район, смт. Славське, вул. І. Франка, буд. 49.
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4. Розробник програми: Вікторія Лемещенко-Лагода
(v.lemeshchenkolagoda@gmail.com).

5. Зміст проведення тренінгів Проєкту:

3 лютого 2022 р.

16.00-16:30. Урочисте відкриття, знайомство учасників та команди Ради
молодих учених при МОН України.

16:30-21:00. ГРАНТИ ТА ПРОЄКТИ: ВИТОКИ

16:30-18:30. Теоретичний блок.
Спікер: Вікторія Лемещенко-Лагода. Гранти та донори; мета, цілі діяльності
та головні завдання: визначення понять “грант” та “донор”; у чому полягає
основна мета та цілі діяльності донора, які головні завдання ставить перед
собою грантодавач та як їх зрозуміти.
Спікер: Андрій Хорольський. Пошук грантових пропозицій – практичні
поради: де шукати грантову підтримку, на що варто звертати увагу при виборі
гранту або конкурсу, основні джерела для залучення ресурсів. Успішний
грантовий проєкт – головні компоненти та особливості: аналіз грантової
пропозиції, пріоритети грантових конкурсів, хто може стати учасником,
порядок подання грантових пропозицій.
Спікер: Андрій Хорольський, Вікторія Лемещенко-Лагода. Команда та
результативне управління проєктом: вимоги до керівника проєктної групи,
команди, запрошених фахівців та консультантів з інших закладів або країн.
Спікер: Олеся Ващук. Організація роботи над проєктною заявкою: секція,
напрям та назва проєкту, опис проблематики дослідження, опис стану
досліджень і розробок за тематикою, опис мети, основних завдань та їх
актуальності.

18:30-21:00. Практичний блок.
Спікер: Олеся Ващук. Вибір секції та формулювання назви проєкту. Опис
проблематики дослідження (прикладна проблема, об'єкт та предмет наукової
роботи / науково-технічної розробки). Опис стану дослідження за темою
(аналіз результатів отриманих авторами проєкту та іншими українськими і
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закордонними вченими (за останні 5 років), перелік основних публікацій).
Формулювання мети та основних завдань проєкту (ідеї та робочі гіпотези,
мета і завдання, актуальність та доцільність виконання завдань). Заповнення
інформації про авторів проєкту, їх доробку та досвіду.

4 лютого 2022 р.

9:00-13:00. МЕТОДИ, ПІДХОДИ, ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, НАУКОВА
НОВИЗНА ТА ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ ПРОЄКТУ.

9:00-10:30. Теоретичний блок.
Спікер: Олеся Ващук. Підхід, методи та засоби та особливості досліджень і
розробок за проєктом. Очікувані результати виконання проєкту та їх новизна.
Практична цінність отриманих результатів для економіки та суспільства.

10:30-13:00. Практичний блок.
Спікер: Олеся Ващук. Опис підходу щодо виконання наукової роботи та
науково-технічної (експериментальної) розробки та обґрунтування наукової
новизни проєкту. Визначення та зазначення нових та оновлених методів та
засобів, методики та методології наукової роботи. Опис особливостей
структури та складових проведення наукової роботи та науково-технічної
(експериментальної) розробки. Викладення змісту очікуваних результатів
(наведення попередніх описів методик, суспільних практик, пристроїв,
технологій, стандартів, проектів, творів, тощо, що створюватимуться,
змінюватимуться та/або доповнюватимуться авторами). Доведення наукової
(науково-прикладної) новизни результатів наукової роботи та
науково-технічної (експериментальної) розробки на основі їх змістовного
порівняння з існуючими аналогами у світовій науці, доведення переваг
отримуваного над наявним. Визначення та обґрунтування використання
очікуваних результатів для конкретної галузі, відповідності потребам
суспільства та економіки країни, світу. Формування та наведення
запланованого переліку практичних методик, пристроїв, технологій, творів,
тощо, що можуть бути передані потенційним замовникам для використання
поза межами організації-виконавця. Доведення доцільності витрат
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відповідних коштів державного бюджету, наявності соціально-економічного
чи екологічного ефекту від впровадження результатів проекту.

5 лютого 2022 р.

16:00-21:00. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ ТА ЙОГО
ФІНАНСУВАННЯ.

16:00-17:30. Теоретичний блок.
Спікер: Григорій Мозолевич. Можливості українських учених, що
відкриваються в програмі з досліджень та інновацій "Горизонт Європа".
Спікер: Андрій Хорольський. Фінансування та сталість проєкту (розмір гранту
та терміни використання коштів, порядок надання фінансування, фінансове
обгрунтування витрат для виконання проєкту). Етапи виконання проєкту
(назви та зміст етапів, очікувані результати, звітна документація).
Спікер: Вікторія Лемещенко-Лагода. Анотація проєкту українською та
англійською мовами.

17:30-21:00. Практичний блок.
Спікер: Андрій Хорольський. Складання фінансового обґрунтування проєкту.
Визначення та розрахунок витрат на заробітну плату, матеріали, витрат на
енергоносії, інші комунальні послуги, інше. Складання переліку обладнання,
необхідного для виконання наукової роботи, науково-технічної
(експериментальної) розробки. Опис етапів виконання проєкту. Складання
анотації проєкту українською та англійською мовами.

6 лютого 2022 р.

9:00-13:00. УСПІШНА ГРАНТОВА ЗАЯВКА: ОЦІНКА ТА
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

9:00-10:00. Теоретичний блок.
Спікер: Олеся Ващук. Критерії та процедура оцінки проєктних заявок.
Науково-експертний висновок за змістовними показниками.
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Науково-експертний висновок за доробком авторів. Науково-експертний
висновок за показниками очікуваних результатів. Підрахунок загального
рівня та суми показників.

10:00-12:00. Практичний блок.
Спікер: Вікторія Лемещенко-Лагода. Самоаналіз власних складених
грантових заявок. Передбачення можливих шляхів покращення та
удосконалення.
12:00-13:00. Урочисте завершення навчання у Проєкті.

За результатами проєкту учасники отримають е-сертифікати про
участь у Проєкті (36 годин).

Голова Ради                                                                         Олеся ВАЩУК


