
Вибірковий блок. Перелік 1 

 
 
 
 
ДИСЦИПЛІНА  
«ЄВРОПЕЙСЬКА ГРАНТОВА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 
АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ»  
 
Анотація. Дисципліна «Європейська грантова система підтримки наукових досліджень та 
академічних обмінів» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. 
Інтернаціоналізація академічної діяльності зумовлює необхідність посилення міжнародної 
співпраці науковців усіх галузей. Ця дисципліна спрямована на формування сучасного 
типу дослідника, здатного до реалізації проєктної діяльності, написання та отримання 
грантової підтримки, фахово орієнтованого у специфіці написання документів для 
науково-дослідних грантів та участі у відповідних конкурсах. Важливою передумовою для 
цього поряд із знаннями мови є вміння належним чином презентувати себе та власні 
дослідження іноземною мовою насамперед перед міжнародною науковою спільнотою.  
Метою навчальної дисципліни є сприяння набуттю та вдосконаленню фахових навичок 
в молодих науковців (аспірантів), які дозволять їм ефективно інтегруватися у міжнародний 
науковий простір та отримувати необхідну грантову підтримку.  
Попередні вимоги. Дисципліна спирається на: а) фундаментальні мовознавчі дисципліни 
(«Вступ до мовознавства», «Вступ до спецфілології», «Основи теорії мовної комунікації», 
«Основи ділової комунікації (перша мова)» тощо; б) професійно-орієнтовані дисципліни 
(«Практичний курс першої мови» тощо).  
Змістовні модулі: 

 огляд особливостей науково-дослідної роботи університетів ФРН, міжнародний 
досвід та нові виклики для українських науковців;  

 планування успішного навчання та науково-дослідної діяльності в Німеччині;  

 формальні вимоги до оформлення заявок на гранти ДААД та інші грантові 
пропозиції;  

 тренінги з написання проєктів, опрацювання різних типів документації; 

 підготовка 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. 
Мова викладання: українська, німецька, англійська 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: читається на другому році навчання, 
ДВА.3.01.03  
Кількість кредитів: 4.  
Форма заключного контролю: іспит. 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 годин 

аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – 

консультація), 96 годин самостійної роботи. 

Викладач: Материнська Олена Валеріївна, д.філол.н., проф., професор кафедри 
германської філології та перекладу НН інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка 
Інформація про викладача:  
https://philology.knu.ua/struktura-if/kafedry/hermanska-fil/spivrobitnyky/materynska/ 
https://science.knu.ua/en/researchgroups/research.php?ELEMENT_ID=2796 
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