Кількість реалізованих проектів за рахунок донорської допомоги

Назва програми чи
проекту
1. Проект Темпус «Лідерство
та управління змінами у
вищій освіті» (La MANCHE)
http://lamanche-tempus.eu/

2.
Проект
Темпус
"Модернізація
післядипломної освіти з
безпеки
і
стійкість
в
гуманітарних і промислових
областях" (SEREIN)
https://serein.eu.org/
http://serein.turion.info/

3. Проект Еразмус Мундус
“Відродження гуманітарної
освіти на основі світового
досвіду” (HERMES)
http://www.erasmusmundus-

Дата реалізації

Інформація
Координатор
–
Міжнародний 2012-2015
університетський коледж (Болгарія)
La MANCHE – багатонаціональний
спільний проект, пріоритетом якого
було реформування університетського
врядування. Мета проекту: визначити
існуючі
лідерські
навички
та
управлінські моделі у ВНЗ країнпартнерів, аналіз на інституціональному
рівні ефективні методики кооперації зі
змінами, які сприяють модернізації,
впровадження системи ефективних
управлінських змін європейських ВНЗ у
ВНЗ
країн-партнерів,
створення
трансформаційного
лідерського
потенціалу керівництва вищої ланки у
ВНЗ
країн-партнерів,
сприяння
транснаціональному співробітництву та
спільному вирішенню проблем серед
експертів, менеджерів країн-партнерів
та інших зацікавлених сторін у вищій
освіті, а також активізація лідерських
ініціатив серед студентів, розвиток і
підтримка
контекстно-залежної
стратегії для управління змінами, що
сприяють модернізації, у вищій освіті в
країнах-партнерах.
Основною
метою
проекту
було 2013-2016
розроблення сучасних теоретичних та
практично-орієнтованих курсів для
підготовки магістрів та аспірантів, а
також
підвищення
кваліфікації
фахівців.
Майбутні
програми
охоплюватимуть кілька галузей, де
безпека
відіграє
вирішальну
роль:
телекомунікації,
банківська
діяльність, авіація та підкорення
космосу,
енергетика,
транспорт.
Учасники отримали фінансову та
експертну підтримку від Європейського
Союзу.
Координатор: Афінський національний 2013-2016
університет імені Каподістрії.
Проект мав на меті активізацію
міжнародного
співробітництва,
підвищення
мобільності
серед

hermes.uoa.gr/

4.
Проект
Темпус
“Підтримка
трикутника
знань в Білорусі, Україні та
Молдові” (FKTBUM)
http://erasmusplus.org.ua/en/pr
ojects/tempus-iv/922-fosteringthe-knowledge-triangle-inbelarus-ukraine-andmoldova.html

5.
Проект
"Місцевий
розвиток орієнтований на
громаду"
https://snu.edu.ua/?p=3249
https://snu.edu.ua/?page_id=72
87
6.
Програма
розвитку
лідерського
потенціалу
університетів України
https://snu.edu.ua/?p=7705
https://snu.edu.ua/?p=8592

студентів, викладачів та науковців,
розвиток міжнародних контактів ВНЗ
шляхом
надання
грантів
для
навчання/стажування.
В рамках проекту двоє працівників
взяли участь в програмах мобільності в
Болгарії, Австрії, Китай, Фінляндія,
Німеччина.
Координатор:
Університет 2013-2017
м. Падерборн (Німеччина)
Завдання:
Формування системи знань у керівників
вищих навчальних закладів Білорусі,
Молдови та України про сучасні
підходи до організації та менеджменту
трикутника
знань.
Детальний аналіз умов, що створюють
перешкоди
процесу
ефективної
інтеграції вищої освіти, досліджень та
інновацій
в
країнах-партнерах.
Розробка
заходів
з
підготовки
довгострокового
використання
результатів проекту та підтримки
трикутника знань Білорусі, Молдови та
України.
Ініціація національних процесів зі
створення правової бази, що сприяє
прискоренню процесу інтеграції вищої
освіти, досліджень та інновацій в
Білорусі, Молдові та Україні.
В рамках проекту було проведено
декілька координаційних зустрічей і
семінарів за участі працівників відділу
міжнародних проектів і програм. Було
отримано грант на обладнання на суму
4050 євро.
Грантодавець: ЄС/ПРООН
2016
Відкриття «Ресурсного центру зі
сталого розвитку». Мета діяльності
Ресурсного центру полягає у сприянні
реалізації програм та проектів зі
сталого розвитку, а також активізації
науково-дослідної
діяльності
Університету у цій сфері.
Грантодавець: Британська Рада в 2016-2017
Україні
Мета - сприяння реформуванню сектора
вищої
освіти
шляхом
розвитку
лідерського потенціалу університетів
України.
У результаті реалізації Програми буо
досягнуто таких результатів:



7.
Програма
інтернаціоналізації
вищої
освіти
https://snu.edu.ua/?p=6750

8.
Відновлення
функціонування
евакуйованого
з
м.
Луганську
у
м.
Сєвєродонецьк
Східноукраїнського
національного університету
імені Володимира Даля
https://snu.edu.ua/?page_id=15
1

Створено
національну
мережу
«агентів змін» – фахівців, готових
упроваджувати інноваційні зміни у
своїх закладах вищої освіти
 Здійснено візит команди СНУ ім. В.
Даля до Університету Кембриджу
 Введено
механізми
розповсюдження,
співпраці
та
обміну ефективною практикою
розвитку лідерського потенціалу
університетів
 Ефективне застосування лідерського
потенціалу агентів змін у системі
вищої освіти або окремого закладу
через визначення їх статусу та
покращення індикаторів досягнень
університету
 Чітке розуміння університетами
своєї ролі та відповідальності в
умовах розширеної автономії через
оновлення
університетських
стратегій.
Грантодавець: Британська Рада в 09.03.16- 31.01.17
Україні
Мета - надання гранту для здійснення
ознайомчих візитів до Великої Британії
(Лідського університету) працівників
кафедри залізничного, автомобільного
транспорту та підйомно-транспортних
машин з метою вивчення і узгодження
цілей подальшої співпраці.
Грантодавець: Європейський Союз в 2015-2016
особі Європейської Комісії
Мета – надання гранту у розмірі 529500
EUR на фінансування виконання
проекту відновлення ВНЗ
Проект
був
направлений
на
облаштування роботи найбільшого на
Донбасі
університету
–
Східноукраїнського
національного
університету імені В. Даля на нових
теренах. Проект дозволив забезпечити
нормальні умови проживання для
переселенців-студентів
та
співробітників. Частина факультетів
здійснювала освітню діяльність також
дистанційно,
використовуючи
специфічне технічне забезпечення.

9. Відновлення навчання:
допомога
переміщеному
Східноукраїнському
національному університету
імені Володимира Даля
https://snu.edu.ua/?p=4319

10. Програма Еразмус+ за
напрямом KA2: Розвиток
потенціалу вищої освіти у
сфері Інтернет речей
(«Internet of Things»)
http://aliot.turion.info/

11. Програма Еразмус+ за
напрямом KA1 Міжнародна
кредитна мобільність

Грантодавець: Агентство США з 2015-2016
міжнародного розвитку (USAID)
Забезпечення
двох
ключових
факультетів
університету
новим
офісним і IT-обладнанням, меблями та
підручниками шляхом надання гранту у
розмірі 790170 грн, що допоможе
відновити можливості університету
надавати
українській
молоді
в
Луганській області якісну освіту.
Координатор: Університет Ньюкасла
2016-2019
(Великобританія).
Координатор від України:
Національний аерокосмічний
університет "Харківський авіаційний
інститут".
Основними завданнями проекту було:
 забезпечити динамічний
розвиток поточних науководослідних і дослідноконструкторських робіт для
нових застосувань IoT;
 вирішити основні проблеми,
пов'язані з інтеграцією пристроїв
з низьким енергоспоживанням з
особливою увагою до потреб
реального життя на локальному
та глобальному рівнях;
 продемонструвати можливості
запропонованих рішень;
 створити міжнародні
магістерські та докторські
програми з інтеграції технологій
зберігання та обробки даних
та новітніх парадигм IoT.
24000 євро отримані у 2019 році на
купівлю комп’ютерного обладнання для
проведення експериментів
Партнер: Сілезський технічний
2016-2021
університет, м. Глівіце, Польща
Програма має на меті організацію
взаємного обміну студентами,
викладачами та адміністративним
персоналом.
Один студент НН ІЕУ взяв участь в
програмі у весняному семестрі 20182019 навчального року.
Для навчання у весняному семестрі
2019-2020 навчального року було
подано кандидатуру однієї студентки
факультету інформаційних технологій
та електроніки.

12. Програма малих
стипендій з вивчення
англійської мови («English
Access Microscholarship
Program»)
https://snu.edu.ua/?p=24300
https://snu.edu.ua/?p=17140
https://snu.edu.ua/?p=30882
https://snu.edu.ua/?p=26225

13. Програма кафедр
ЮНЕСКО UNITWIN в
Науково-дослідному
Інституті духовного
розвитку людини на кафедрі
педагогіки
http://www.unesco.org/en/univ
ersity-twinning-andnetworking/access-byregion/europe-and-northamerica/ukraine/unesco-chairon-spiritual-and-culturalvalues-through-education-843/
14. Англійська мова для
університетів
https://snu.edu.ua/?p=28610

Грантодавець: Посольство США в 2017-2020
Україні
Програма
Access
підтримує
безкоштовне навчання на позакласних
та інтенсивних заняттях загальною
тривалістю від 360 годин для соціально
незахищених груп дітей віком 13-15
років, зокрема дітей з малозабезпечених
сімей, в т.ч. дітей з особливими
потребами здоров’я, дітей-сиріт і дітей,
залишених
без
батьківського
піклування, переселенців з зони АТО та
ін. У 2019 році випущено одну групу
студенів програми у кількості 21 особа.
У 2018 році було набрано ще одну
групу з 21 студента.
Мета: дослідження проблем освіти та 2009-дотепер
виховання
як
духовного
зв'язку
поколінь та культур різних народів
світу в умовах світових глобалізаційних
процесів; взаємодії загальнолюдських і
національних
цінностей
у
кроскультурному
середовищі;
виховання людини-гуманіста, людини
духовно-моральної як носія духовнокультурних цінностей.
Проведення конференцій, симпозіумів,
семінарів під егідою ЮНЕСКО
Грантодавець: Британська Рада в 2016-2018
Україні
Мета проекту - зробити внесок у процес
якісних змін щодо рівня володіння
англійською мовою як викладачів, так
і студентів вищих навчальних закладів
України, що дозволить їм брати більш
активну
участь
у
заходах
на
міжнародному рівні.
Цілі проекту - сприяти процесу
нарощування сталого потенціалу у
галузі викладання англійської мови, для
покращення володіння англійською
мовою до рівня В2/С1 згідно зі шкалою
Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти; сприяти запровадженню
стандартів
володіння
англійською
мовою у вищих навчальних закладах
України.
Результати
10
викладачів
англійської
мови
пройшли три етапи 38-годинних
тренінгів з методики викладання

15. Програма малих грантів
Посольства США
https://snu.edu.ua/?p=28971

16. Програма «Успіх
зароджується тут: кар'єрні
центри університетів
Донбасу»
https://snu.edu.ua/?p=27625

17. Програма «Відновлення
та розбудова миру»
https://snu.edu.ua/?p=27951

англійської мови для спеціальних цілей
та отримали сертифікати Британської
Ради, пройшли міжнародне тестування
з англійської мови для викладачів та
отримали сертифікати APTIS, провести
низку семінарів та воркшопів для
розповсюдження отриманого досвіду не
тільки
поміж
викладачами
університету, а й поміж освітянами
міста, організували і провели у травні
2018
року
науково-практичну
студентську
конференцію
для
обговорення актуальних питань науки
англійською
мовою,
опублікували
колективну монографію «Мовна освіта
у ХХІ столітті: методологія, теорія і
практика» на кафедрі іноземних мов і
професійної комунікації.
Грантодавець: Посольство США в 2018
Україні
Отримано грант у розмірі 50000 доларів
для
створення
медіа-центру
молодіжних
ініціатив,
придбання
обладнання і навчальної літератури.
Діяльність Медіа-центру спрямована на
підготовку широкого кола медійних
заходів: презентаційних відео- та
аудіоматеріалів
щодо
реалізації
студентських
ініціатив
для
їх
подальшого розміщення в соціальних
мережах та на сайті; медійної
підтримки молодіжних культурних
заходів та студентських проектів в місті
Сєвєродонецьк та в Луганській області;
видання поліграфічної продукції.
Грантодавець: USAID
2018
Отримано грант у розмірі 376645 грн
для створення Центру розвитку кар’єри.
Місія Центру розвитку кар’єри –
розвиток сприятливих умов та надання
можливостей
для
професійної
самореалізації здобувачів вищої освіти,
розуміння і усвідомлення себе в обраній
спеціальності та просування в ній.
Грантодавець: ООН
2018
Отримано грант у розмірі 720000 грн
для створення діалогової платформимультихаба "Green lab" для активних
членів громади»
Це творчий простір, де ініціативна
молодь
зможе
пропонувати
та
реалізовувати свої ініціативи, де

18. Спільний українськопольський науковий проект
«Дослідження властивостей
сингулярного скелетону у
діфрагованому світловому
полі» за підтримки МОН
https://snu.edu.ua/?p=25933

19. Проект «Психосоціальна
підтримка постраждалих від
конфлікту дітей і дорослих»
https://snu.edu.ua/?p=27418

20. Програма «Інформаційні
центри ЄС»
https://snu.edu.ua/?p=17349

відбуватимуться різнопланові заходи,
спрямовані на покращення життя
студентства та усієї громади, де
обговорюватимуться
найактуальніші
питання та проблеми сьогодення.
Партнер - Вроцлавський політехнічний 2018-2019
інститут (Польща).
Проект спрямовано на отримання та
керування
набором
фазових
сингулярностей
(сингулярним
скелетом) світлового поля, утвореного
при
дифракції
циркулярних
куммерівських та лагерр-гауссових
вихрових пучків, а також визначення
його чутливості до малих збурень умов
дифракції.
Передбачається
використання отриманих результатів
для розвитку методу відновлення
зображення у вихровому мікроскопі.
Очікувані результати мають слугувати
синтезу таких напрямків сучасної
фізичної оптики, як сингулярна оптика,
мікроскопія і метрологія
Обсяг фінансування склав 100 тис. грн.
Грантодавець: Terre des Hommes
2018
Отримано 400000 грн на відкриття
Fabrication Laboratory – невеликої
майстерні,
оснащеної
цифровими
інструментами
виробництва:
3Dпринтером, лазерним та вініловим
різаками, вишивальною машиною тощо.
Використовуючи
різноманітні
матеріали, такі як дерево, пластик,
метал або картон, діти можуть
створювати прості або навіть складні
проекти.
Отримано інформаційні матеріали для 2018-2019
Інформаційного центру ЄС при СНУ ім.
В. Даля. Євросоюз безкоштовно
надаватиме публікації інституцій ЄС в
паперовому або електронному вигляді,
а Університет сприятиме, розвиватиме,
вивчатиме,
досліджуватиме
та
розповсюджуватиме інформацію про
Європейський Союз.
Проведено
низку
культурнопросвітницьких заходів. У 2019 році на
базі Центру було проведено два заходи:
Єврошкола 2019 (06.06-09.06.19) та
"Дні кар'єри ЄС" (08.06-09.06.19)
https://snu.edu.ua/?p=31638

21. Спільний українськолитовський науковий проект:
«Розробка наукоємних
методів інженерії поверхонь
високонавантаженого
контакту “колесо-рейка” для
забезпечення
конкурентоспроможності,
екологічності та
енергоефективності
залізничних перевезень»

22. Проект USAID
«Економічна підтримка
Східної України» та у
співпраці з данською
інженерно-консалтинговою
компанією BIIR Ukraine
https://snu.edu.ua/?p=33319
23. Проект USAID
«Економічна підтримка
Східної України» та у
співпраці з Schneider electric
Ukraine
https://snu.edu.ua/?p=32141
24. Проект USAID
«Економічна підтримка
Східної України» та у
співпраці з ЛОДА
https://snu.edu.ua/?p=33929
25. Проект USAID з
економічної підтримки
діяльності ERA (Economic
Resilience Activity)
https://mon.gov.ua/ua/news/mo
n-razom-z-usaidpracyuvatimut-nad-proyektomz-rozvitku-infrastrukturi-utroh-peremishenih-vishah
26. Проект “Підтримка ЄС
для переміщених навчальних
закладів на сході України”
http://edreform.mon.gov.ua/pro
jects?sid=7379&lang=0

Партнер
–
Вільнюський 2018-2019
технічний університет імені Гедимінаса
(Литва)
Проект спрямовано на розробку
концепції нових науково-обґрунтованих
технологічних і технічних рішень
поліпшення зчіпних характеристик
коліс локомотива з рейками на основі
використання
економічних
та
екологічно
безпечних методів
–
раціонального методу впливу на
контактуючі поверхні у комплексі з
різними антифрикційними впливами
стосовно до особливостей експлуатації
залізничного транспорту
Обсяг фінансування склав 100 тис. грн.
Проведення
курсів
підвищення 2019-2020
кваліфікації для викладачів інженерних
спеціальностей. Також
в
рамках
Проекту планується посилення та
оновлення матеріально-технічної бази
для підготовки студентів-інженерів.
Створення
на
базі
університету 2019-2020
лабораторії електричної
інженерії,
укомплектованої
інноваційним
устаткуванням компанії «Schneider
electric Ukraine».
Створення
на
базі
університету 2019-2022
сучасної
ІТ-школи-кластера
для
інноваційного розвитку регіону

Для того, щоб заохотити промислові та 2019-2023
інженерні компанії взаємодіяти зі
студентами технічних спеціальностей, в
межах проєкту в закладі змінять підхід
до цього напряму освіти. Там
обладнають комп'ютерні лабораторії,
встановлять
якісне
програмне
забезпечення та навчать викладачів
працювати з цими ресурсами.
Грантодавець: ЄС
2020-2022
Мета
проекту:
Підвищити
привабливість
та
конкурентоспроможність переміщених
університетів
шляхом
підвищення
їхньої інституціональної спроможності
(підвищення
ефективності
та
вдосконалення
інфраструктури),

27. Проект Ради Європи
«Внутрішнє переміщення в
Україні: розробка тривалих
рішень»
https://www.coe.int/uk/web/ky
iv/idps2ukr#{%2238403717%22:[],%2
238403826%22:[],%22384038
46%22:[]}
28. Проект з підтримки
переміщених українських
ВНЗ
https://snu.edu.ua/?p=35952

ефективного
керівництва,
рівня
викладання
та
навчання,
інтернаціоналізації.
Проектом
передбачається
надання
гранту до 1 500 000 євро
на
розвиток
інфраструктури,
навчального середовища, а також на
покращення умов роботи викладачів та
адміністрації.
Проект
передбачає
реалізацію 2019-2020
європейської програми навчання з прав
людини для представників юридичних
професій (HELP); участь у тренінгу для
тренерів «HELP курс з питань
внутрішнього
переміщення:
сесія
навчання для тренерів» (22-23 травня
2019 року); робота на платформі HELP;
проведення тренінгів (лютий- травень
2020 р.)
Грантодавець: Посольство США в 2019-2020
Україні
Проект передбачає участь декількох
представників кожного переміщеного
ВНЗ на постійній основі впродовж
терміну
реалізації
проекту, з
1
листопада 2019р. до 30 вересня 2020р.
Протягом цього часу за допомогою
українських та американських експертів
у галузі вищої освіти представники
переміщених
університетів
працюватимуть над розробкою бачення
та стратегічного плану розвитку свого
закладу. Для реалізації цієї мети
програма імені Фулбрайта в Україні
організує чотири семінари протягом
терміну дії проекту, а також декілька
заходів у проміжках між семінарами. Ці
заходи покликані допомогти учасникам
проекту у створенні ефективних
стратегічних планів розвитку своїх
закладів,
які
максимально
відповідатимуть
потребам
університетів, студентів, роботодавців
та місцевих громад, у яких розташовані
ці ВНЗ.
У рамках проекту також буде надано
необхідне
матеріально-технічне
забезпечення
для
ефективного
стратегічного
планування
та
функціонування
переміщених
університетів.

29. Програма «Відновлення
та розбудова миру»

30. Програма «Відновлення
та розбудова миру»
https://snu.edu.ua/?p=35535

Грантодавець: ООН
2019
Программа
передбачає
створення
«Електронного правового офісу» інноваційної online платформа, що
дозволить підвищити рівень обізнаності
населення щодо можливості отримання
правової підтримки та консультування
у віддалених населених пунктах та
сільській
місцевості,
на
лінії
розмежування, в районах, що найбільше
постраждали від збройного конфлікту
на Сході України.
Грантодавець: ООН
2019
Створення
діалогової
платформимультихабу BlueLab завдяки гранту на
592535 грн

