
ЄВРОПЕЙСЬКА ГРАНТОВА СИСТЕМА  
ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ 
 
Анотація. Інтернаціоналізація академічної діяльності зумовлює необхідність 
посилення міжнародної співпраці науковців усіх галузей. Важливою передумовою 
для цього поряд із знаннями мови є вміння належним чином презентувати себе та 
власні дослідження іноземною мовою насамперед перед міжнародною науковою 
спільнотою. Особливої ваги такі завдання набувають у процесі встановлення 
наукових контактів та під час пошуку фінансової підтримки у Німецької службі 
академічних обмінів (ДААД) та інших спонсорів наукових проектів. Метою курсу є 
сприяння набуттю та вдосконаленню цих професійних навичок молодим 
науковцям (аспірантам). 

Курс передбачає огляд особливостей наукової роботи університетів та інших 
вищих навчальних закладів ФРН; аналіз фінансових, організаційно-технічних та 
правових можливостей для планування успішного навчання та наукової діяльності в 
Німеччині; ознайомлення з формальними вимогами до оформлення заявок на гранти 
ДААД, зокрема щодо укладання мотиваційного листа, автобіографії та плану 
досліджень, що передбачає тренінги з опрацювання цих текстів, підготовку до 
співбесіди, тренування стратегій самопрезентації та презентації власного 
дослідження. Практична частина курсу завершується виконанням комплексних вправ 
з подання заявок на різноманітні стипендії насамперед науково-дослідницького 
характеру. 
Кількість кредитів: 4. 
Викладач: лектор ДААД Гізель Ціммерманн (асистент) 
Мета навчальної дисципліни полягає у 

 наданні аспірантам інформації про особливості роботи німецьких 
університетів та інших вищих навчальних закладів; 

 ознайомленні аспірантів з формальними вимогами до текстів, необхідних 
для подання заявок; 

 набутті навичок у написанні передбачених курсом наукових текстів 
(мотиваційного листа, автобіографії, плану досліджень) згідно з усталеними 
нормами; 

 підготовці аспірантів до співбесіди та презентації власного дослідження; 

 набутті навичок самостійного пошуку інформації при укладанні та 
оформленні заявок на закордонні науково-дослідницькі гранти. 

Попередні вимоги 
Програму із курсу «Укладання та оформлення заявок на гранти Німецької 

служби академічних обмінів» побудовано із урахуванням того, що ця дисципліна 
спирається на:  

а) фундаментальні мовознавчі дисципліни («Вступ до мовознавства», «Вступ 
до спецфілології», «Основи теорії мовної комунікації», «Основи ділової комунікації 
(перша мова)»; 

б) професійно-орієнтовані дисципліни («Практичний курс першої мови»). 
Результати навчання 

Кожен аспірант повинен засвоїти знання з німецької мови та отримати 
відповідні практичні навички, необхідні та достатні для його підготовки як 
науковця, на рівні вимог, що передбачені професійно-освітньою програмою 
підготовки аспірантів. 
Мова викладання – англійська, німецька. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.01 читається на другому році 
навчання. 
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Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-
науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин 
аудиторних занять (10 год. – лекційні заняття, 12 год. – практичні заняття, 2 години 
– консультація), 96 годин самостійної роботи. 
 
 


