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Проект 

 

 

Протокол зустрічі  

з делегацією Міністерства освіти, молоді та спорту 

Чеської Республіки (MEYS) 

 
КПІ ім. Ігоря Сікорського 
кімната 157 (корпус №1) 
 

Дата проведення: 31 жовтня 2018 року 

Місце проведення: кімната 157 (корпус №1) 

Склад делегації від Чеської Республіки: п. Давід Масек – радник міністра, Посольство 
Чеської Республіки в Україні; пані Яна Коларікова – директор управління міжнародних 
відділів досліджень та розробок Міністерства освіти, молоді та спорту Чеської 
Республіки; пані Альона Длуха – cтарший радник Управління міжнародних відділів 
досліджень та розробок Міністерства освіти, молоді та спорту Чеської Республіки. 

Копії візитівок додаються. 

Супроводжуючі представники від Міністерства освіти і науки України: Остапенко 
Андрій Дмитрович та Шейко Андрій Миколайович.  

Склад делегації від КПІ ім. Ігоря Сікорського: Сидоренко С.І. – проректор з науково-
педагогічної роботи (міжнародні зв’язки); Литвинов І.В. – заступник проректора з наукової 
роботи;  Шукаєв С.М. – заступник керівника ДМС; Ситін В.В. співробітник ДМС; Кізуб О.О. 
– співробітник ДМС.                  

1. Сидоренко С.І.: презентація КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

Інноваційна екосистема КПІ ім. Ігоря Сікорського «Sikorsky 

Challenge». 

Шукаєв С.М.: презентація про участь КПІ ім. Ігоря 

Сікорського в міжнародних освітніх та наукових проектах, 

програмах. 
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2. Пані Коларікова Яна: 

2.1. Метою візиту делегації Чеської Республіки є 

зміцнення співпраці наших країн (на це Міністерству виділені 

кошти з державного бюджету в розмірі 2,5 млн чеських крон 

на підтримку спільних досліджень). Першим кроком в цьому 

напрямі можуть бути програми мобільності для молодих 

науковців, а другим кроком – поглиблення наукового 

співробітництва, на що передбачені кошти на проекти, що 

будуть фінансуватися протягом наступних 2-3 років. 

2.2. Зараз буде оголошений конкурс спільних проектів 

мобільності молодих науковців – для партнерів із України та 

Чеської Республіки. Перший конкурс має на меті підтримати 

тих, хто хотів би налагодити тривале співробітництво саме 

через такі проекти мобільності. 

2.3. Наша делегація надасть сприяння факультетам КПІ 

в пошуку партнерів в Чеській Республіці, з цією метою 

допоможе Департаменту міжнародного співробітництва КПІ 

сформувати банк даних університетів Чеської Республіки, 

яким факультети КПІ можуть адресувати пропозиції щодо 

співпраці. 

2.4. Порада для вчених КПІ: співпрацювати із 

університетами Чеської Республіки в рамках мережевих 

проектів програми Європейського Союзу EUREKA. 

Україна та Чеська Республіка є учасниками програми 

EUREKA. 

Довідка. Мережеві проекти програми EUREKA – це транснаціональні, ринкові 
інноваційні проекти в галузі досліджень та розвитку, визначені програмою 
EUREKA та підтримані державними адміністраціями та державними фінансовими 
установами, що представляють EUREKA у кожній з її 40+ країн-членів. 

Для створення проекту EUREKA має бути не менше двох партнерів з двох 
різних країн – членів програми EUREKA. Партнери можуть бути будь-якого типу: 
малі та середні підприємства, великі компанії, науково-дослідні установи та 
університети. 
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2.5. Запропонувала вченим КПІ прийняти участь у 

конкурсі, який розпочнеться у перший половині весни 

наступного року.  

Порекомендувала також звернутися до науково-

дослідних установ в місті Брно. 

3. Сторони заявили про зацікавленість у співпраці в 

рамках Міжнародного Вишеградського фонду, який 

фінансують уряди Чеської Республіки, Угорщини, Республіки 

Польща та Словацької Республіки.  

Довідка. Метою фонду є сприяння розвитку більш тісної співпраці між 

громадянами та інституціями у регіоні, між державами так званої "Вишеградської 

четвірки" та іншими країнами, особливо – із країнами Західних Балкан та Східного 

Партнерства. 

Фонд здійснює свою діяльність через грантову підтримку спільних 

культурних, наукових і освітніх проектів, молодіжних обмінів, транскордонних 

проектів та підтримку туризму, а також через індивідуальні програми мобільності. 

 
 
 

Протокол вели: 
О.О. Кізуб, В.В. Ситін 

Департамент міжнародного 
співробітництва 

КПІ ім. Ігоря Сікорського 
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