
 

 

Міжнародний проект «Платформа AgriSciences для посилення науки у вищих 

навчальних закладах України» 

 

Влітку 2020 року розпочався дворічний спільний проект Чеського університету 

природничих наук м. Прага та СНАУ, СумДУ, БТНАУ, ХНАУ та Дніпровського ДАЕУ під 

назвою «Платформа AgriSciences для посилення науки у вищих навчальних закладах 

України». Строки реалізації 2020-2021 рр. Координатор проекту з української сторони для 

СНАУ – к.е.н., доцент Тетьяна Хворост.  

Проект спрямований на зміцнення потенціалу та співпрацю молодих викладачів, 

дослідників та магістрів та докторантів у вибраних українських університетах шляхом 

створення платформи - AgriSciences (http://agrisci-ua.com) для обміну інформацією про 

аграрні науки (8 ключових галузей - сільськогосподарська техніка, екологічна економіка, 

екологічна інженерія, лісове господарство, соціально-економічні аспекти у сільському 

господарстві, ґендер та міграція в сільському господарстві, науки про рослини, аграрна 

політика), а також створення мультидисциплінарних наукових колективів та оголошення 

можливостей отримання грантів. На додаток до платформи буде організована серія тренінгів 

(як від чеських, так і українських експертів) з метою покращення якості наукових результатів 

та публікацій, а також для розширення знань вибраних учасників. Нарешті, що важливо, 

проект підтримає обмін інформацією та збільшить науковий та дослідницький потенціал 

через організацію мобільності. 10 обраних українських молодих вчених будуть направлені на 

стажування до Чехії. 

Цілі проекту: 

1. Покращити співпрацю між університетами в галузі аграрних наук.  

2. Підвищити рівень дослідницьких можливостей молодих учених у університетах-

партнерах. 

3. Покращення дослідницької інфраструктури університетів-партнерів. 

4. Підвищити кваліфікацію молодих дослідників завдяки мобільності. 

5. Підвищити мотивацію українських студентів до навчання в Чехії. 

За результатами проекту очікується: 

1) Збільшення співпраці, інформування та сприяння діяльності університетів-

партнерів через Платформу AgriSciences, що буде створена консорціумом. Очікується 

нарощування співпраці в середині консорціуму заради подальшої грантової діяльності 

більших масштабів. 

2) Збільшення можливостей дослідницької діяльності молодих дослідників через 

велику кількість професійних навчальних заходів та наукових грантів (1100 євро кожен). За 

результатами повинні бути опубліковані наукові статті, учені отримати сертифікат з мовної 

підготовки «Англійська мова для дослідників». 

3) Покращена дослідницька інфраструктура університетів-партнерів через закупку 

обладнання. 

4) Підвищення кваліфікації молодих дослідників у формі мобільності до Чеського 

університету природничих наук, м.Прага. 

Більше: https://www.ftz.czu.cz/en/r-9423-projects-and-partnerships/r-10684-eastern-

europe/r-12621-ukraine/brt-strengthening-scientific-capacities-and-cooperation-of-u.html 

 

 

Inernational Project “AgriSciences Platform for Scientific Enhancement of HEIs in 

Ukraine” Begins 

 

The new joint international project of Czech University of Life Science in Prague, Sumy 

Sumy NAU, State University, Bila Tserkva NAU and Dnipro SAEU entitled "AgriSciences 

http://agrisci-ua.com/
https://www.ftz.czu.cz/en/r-9423-projects-and-partnerships/r-10684-eastern-europe/r-12621-ukraine/brt-strengthening-scientific-capacities-and-cooperation-of-u.html
https://www.ftz.czu.cz/en/r-9423-projects-and-partnerships/r-10684-eastern-europe/r-12621-ukraine/brt-strengthening-scientific-capacities-and-cooperation-of-u.html


Platform for Scientific Enhancement of HEIs in Ukraine" (2020-2021) was launched. The 

project coordinator in Ukraine for Sumy National Agrarian University is PhD Tetiana Khvorost, 

associated professor SNAU. 

Aims of the project: 

 

The project aims to strengthen the capacities and cooperation of young teachers, researchers 

and masters and doctoral students at selected Ukrainian universities by creating a platform - 

AgriSciences Platform for sharing information on Agrarian Sciences (8 key sectors - Agricultural 

engineering, Environmental economics, Ecological engineering, Forestry, Socio-economic aspects 

in Agriculture, Gender and Migration in Agriculture, Plant sciences, Agricultural Policy), as well as 

creating multidisciplinary scientific teams and announcing grant opportunities. In addition to the 

platform, a series of trainings (both Czech and Ukrainian experts) will be organized to improve the 

quality of scientific outputs and publications, as well as to extend selected participants knowledge. 

Finally, yet importantly, the project will support information sharing and increase scientific and 

research capacities through the organization of mobilities. 10 selected Ukrainian young scientists 

will be sent for an internship to the Czech Republic to CZU.  

Project goals include: 

1. Improve cooperation between universities in the field of agricultural sciences in the target 

area 

2. To increase the level of research capacities of young researchers at partner universities 

3. Improve the research infrastructure of partner universities 

4. Increase the qualifications of young researchers through mobility 

5. To increase the motivation of Ukrainian students to study in the Czech Republic 

Project outputs are expected to embrace: 

1: Increased cooperation, information and promotion of the activities of partner universities 

through the AgriSciences Platform 

2: Increased capacities within the research activities of young researchers 

3: Improved research infrastructure of partner universities 

4: Increased qualification of young researchers in the form of mobility 

5: Increased motivation of Ukrainian students to study in the Czech Republic 

More: https://www.ftz.czu.cz/en/r-9423-projects-and-partnerships/r-10684-eastern-europe/r-12621-

ukraine/brt-strengthening-scientific-capacities-and-cooperation-of-u.html 
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