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2 000 євро – нерезидентські стипендії від CEFRES для українських 
дослідників у гуманітарних і соціальних науках

Французький Центр Досліджень в Гуманітарних і Соціальних Науках (CEFRES) у тісній співпраці з  МЗС і 
Міжнародного розвитку Франції, Посольством Франції в Україні та Французьким Інститутом в Україні, а також із 
чеськими партнерськими інституціями запускає програму нерезидентских стипендій для українських дослідників в 
гуманітарних та соціальних науках.
Для кого: українські дослідники із докторським ступенем (кандида́т нау́к / доктор нау́к) в одній із дисциплін 
гуманітарних та соціальних наук, які змушені були або вирішили залишитися на території після російського 
вторгнення.
Сума. П’ять разових нерезидентских  стипендій розміром в 2 000 EUR будуть надані для підтримки інтелектуальної 
діяльності стипендіатів у партнерстві з колегами з Франції, Чеської Республіки та країн Вишеградської групи знову 
об’єднаними в CEFRES.
Терміни:      прийом заявок 1 лютого – 15 березня 2023 року; дата закриття 15 березня 2023 року, 23:59 CET;
публікація результатів 31 березня 2023 року;  нежитлове проживання в Празі з 1 квітня по 31 грудня 2023 року;         
резиденційний воркшоп у Празі 18-24 вересня 2023 року.
Докладніше: https://cefres.cz/en/20561
http://www.chaszmin.com.ua/2-000-yevro-nerezydentski-stypendiyi-vid-cefres-dlya-ukrayinskyh-doslidnykiv-u-
gumanitarnyh-i-sotsialnyh-naukah/

https://cefres.cz/en/cefres
https://cefres.cz/en/20561
http://www.chaszmin.com.ua/2-000-yevro-nerezydentski-stypendiyi-vid-cefres-dlya-ukrayinskyh-doslidnykiv-u-gumanitarnyh-i-sotsialnyh-naukah/


До 400 000 євро – гранти в рамках проєктів співпраці у сфері освіти 
дорослих (КА220-ADU)

Яке агентство координує: Національні Агентства Еразмус+ країн-членів Програми – децентралізовано.
Проєкт спрямований на: сприяння підвищенню якості та актуальності діяльності організацій, розвитку та зміцненню 
партнерських мереж, підвищенню здатності партнерів працювати разом на транснаціональному рівні, сприяючи 
інтернаціоналізації власної діяльності шляхом обміну або розвитку нових практик і методів, а також обміну і порівнянню ідей.
Цілі напряму: підвищення якості роботи, діяльності та практики залучених організацій та установ, відкриття для нових 
суб’єктів, які зазвичай не включаються в сектор;  нарощування спроможності організацій працювати на транснаціональному 
рівні та між секторами;  вирішення загальних потреб та пріоритетів у галузі освіти, професійної підготовки, молоді та спорту;
забезпечення трансформації та змін (на індивідуальному, інституційному чи галузевому рівні), що призводить до 
вдосконалення та нових підходів, пропорційно контексту кожної організації.
Хто може бути координатором / заявником? Організація з країни-члена Програми.
Які організації можуть брати участь у проєкті? Організації у сферах освіти, професійного навчання, молоді, спорту чи інших 
соціально-економічних секторів (а також організації, які здійснюють діяльність, що є наскрізною в різних сферах) з країн-
членів та країн-партнерів Програми.  Макс. розмір гранту: 120 000 євро / 250 000 євро / 400 000 євро.
Докладніше: http://www.chaszmin.com.ua/do-400-000-yevro-granty-v-ramkah-proyektiv-spivpratsi-u-sferi-osvity-doroslyh-
ka220-adu/

https://erasmusplus.org.ua/opportunities/mozhlyvosti-dlya-organizaczij/proyekty-spivpraczi-u-sferi-osvity-
doroslyh/?fbclid=IwAR2Iru4y-o18k19khYmce3j1k-Oz2Y1ruiJs3_sxx2pItocAOnpJaJAlR-U

http://www.chaszmin.com.ua/do-400-000-yevro-granty-v-ramkah-proyektiv-spivpratsi-u-sferi-osvity-doroslyh-ka220-adu/
http://www.chaszmin.com.ua/do-400-000-yevro-granty-v-ramkah-proyektiv-spivpratsi-u-sferi-osvity-doroslyh-ka220-adu/
https://erasmusplus.org.ua/opportunities/mozhlyvosti-dlya-organizaczij/proyekty-spivpraczi-u-sferi-osvity-doroslyh/?fbclid=IwAR2Iru4y-o18k19khYmce3j1k-Oz2Y1ruiJs3_sxx2pItocAOnpJaJAlR-U


Конкурс мініпроєктів «Медіаосвіта воєнного часу: нові виклики, 
ресурси та авдиторії»

Академія української преси запрошує до участі у конкурсі мініпрoєктів «Медіаосвіта воєнного часу: нові виклики, ресурси та
авдиторії», які активно залучатимуть різні спільноти до засвоєння актуальних знань та навичок з медіаграмотності. У рамках
конкурсу будуть підтримані проєкти, які сприятимуть розвитку медіаграмотності, прийняттю поінформованих рішень,
посиленню стійкості до дезінформації, формуванню навичок критичного мислення та інформаційної безпеки.
Конкурсні проєкти можуть включати, але не обмежуватися проведенням освітніх семінарів, тренінгів, воркшопів, таборів,
баркемпів, створенням шкільних медіа, освітнього та просвітницького медіаосвітнього контенту: онлайн-курсів, розробкою
занять тощо.
Хто може податись: заклади освіти, бібліотеки, громадські організації, ініціативні групи, приватні підприємці, які надають
освітні послуги.
Фінансові умови: бюджет проєкту має складати максимально 2 000 доларів США.
Останній термін подання заявок: 24 березня 2023 року.
Результати конкурсу будуть оголошені на сайті АУП (www.aup.com.ua/) та надіслані на електронні адреси заявників
до 7 квітня 2023.
Термін реалізації і звітування проєктів: 10 квітня – 15 вересня 2023 року.

Докладніше: https://www.aup.com.ua/konkurs-miniproiektiv-mediaosvita-v/

https://www.aup.com.ua/
https://www.aup.com.ua/konkurs-miniproiektiv-mediaosvita-v/
https://www.aup.com.ua/konkurs-miniproiektiv-mediaosvita-v/


Конкурс грантів мобільності від EU4Culture

Конкурс підтримує проєкти стажування, навчальні поїздки, конференції, програми професійного розвитку та інші
можливості, покликані посилити обмін знаннями та міжкультурний діалог. Конкурс відкрито для громадян
України та тих, хто проживає Україні на законних підставах, які перебувають в Україні або виїхали за кордон з
початку лютого 2022 року.

Гранти надаються на такі категорії мобільностей:
· •  Короткострокова мобільність (5-10 календарних днів) – до €1500
· •  Середньострокові мобільності (до 5 тижнів) - до €3500
· •  Довгострокова мобільність (до 12 тижнів) - до €5000
· •  Віртуальна мобільність (онлайн-участь) – до €1000

Проєкти мобільності можуть бути реалізовані в період з 1 червня 2023 року по 31 травня 2024 року в країнах-
членах Європейського Союзу, країнах-партнерах ЄС та інших країнах Європи.

Кінцевий термін відкритого конкурсу – 27 березня 2023 року о 15:00 (за центральноєвропейським часом).

Докладніше: http://www.chaszmin.com.ua/do-5-000-yevro-dlya-pidtrymky-myttsiv-ta-profesionaliv-sektoru-
kultury-v-ramkah-konkursu-grantiv-mobilnosti/
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/sup/e4c/inf.html

http://www.chaszmin.com.ua/do-5-000-yevro-dlya-pidtrymky-myttsiv-ta-profesionaliv-sektoru-kultury-v-ramkah-konkursu-grantiv-mobilnosti/
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/sup/e4c/inf.html


До 10 000 дол США та до 20 000 дол США – гранти для для 
протидії дезінформації від CRDF GLOBAL

CRDF Global, від імені Бюро Міжнародної безпеки та непоширення Офісу Зменшення загроз Державного Департаменту США, 
оголошує конкурс малих-грантів для організацій та індивідуальних осіб, які використовують відкриті джерела інформації для 
дослідження та проведення семінарів, спрямованих на протидію шкідливому впливу Росії, особливо дезінформації, яка 
спрямована на протистояння активним заходам Росії спрямованим на підрив норм нерозповсюдження, співпраці та/або режимів.
Для кого: ·         Одержувачі гранту мають бути громадянами України або партнерами українських установ. ·         Для розгляду 
заявок на цей конкурс потрібне інституційне та/або управлінське схвалення (шаблон надається за запитом). ·         Досвід і/або 
досвід у протидії проектам дезінформації та/або відповідним темам у громадянському суспільстві, наукових колах, ЗМІ, 
стратегічних комунікаціях, НУО та наукових спільнотах.
Сума: ·         Дослідницькі гранти — це одноразові винагороди на п’ять місяців у розмірі до 10 000 доларів США. Документи для 
заявки включають заповнену заявку з супровідними документами, запланований бюджет і резюме всіх дослідників у команді. ·     
Гранти на технічні рішення – це одноразові винагороди на п’ять місяців у розмірі до 20 000 доларів США. Документи для заявки 
включають заповнену заявку з супровідними документами, запланований бюджет і резюме всіх дослідників у команді.
Докладніше: http://www.chaszmin.com.ua/do-10-000-dol-ssha-ta-do-20-000-dol-ssha-granty-dlya-dlya-protydiyi-
dezinformatsiyi-vid-crdf-global/
https://www.crdfglobal.org/funding-opportunities/targeted-research-innovation-and-direct-engagement-trident-project-for-
ukrainian-nationals-to-counter-russian-disinformation/

http://www.chaszmin.com.ua/do-10-000-dol-ssha-ta-do-20-000-dol-ssha-granty-dlya-dlya-protydiyi-dezinformatsiyi-vid-crdf-global/
https://www.crdfglobal.org/funding-opportunities/targeted-research-innovation-and-direct-engagement-trident-project-for-ukrainian-nationals-to-counter-russian-disinformation/


268 800 злотих на фінансування польсько-українських 
наукових проєктів від FNP

Фундація польської науки оголосила третій конкурс на найкращі польсько-українські наукові проєкти у рамках 
започаткованої у березні 2022 року програми «ЗА УКРАЇНУ», спрямованої на підтримку науковців з України, які 
співпрацюють із науковцями з Польщі.
Програма спрямована на підтримку вчених з України, які представляють соціальні та гуманітарні науки, у реалізації 
спільних наукових проектів разом із вченими з Польщі, які поглиблять знання з питань, пов’язаних із розвитком 
громадянського суспільства, демократії, європейської інтеграції та безпеки . Проекти мають стосуватися питань, 
важливих для обох країн.
Для кого:Науковці  зі ступенем не нижче доктора наук (і всіма прирівняними до нього ступенями), які незалежно 
від національності на день агресії проти України (24 лютого 2022 року) працювали в установах, що проводять наукові 
дослідження в Україні, та науковці, які працюють в установах, що проводять наукові дослідження. в Польщі.
Сума. Бюджет одного проєкту на 12 місяців становить 268 800 злотих.
Докладніше:
http://www.chaszmin.com.ua/268-800-zlotyh-na-finansuvannya-polsko-ukrayinskyh-naukovyh-proektiv-vid-fnp/
https://www.fnp.org.pl/en/oferta/for-ukraine/

http://www.chaszmin.com.ua/268-800-zlotyh-na-finansuvannya-polsko-ukrayinskyh-naukovyh-proektiv-vid-fnp/
https://www.fnp.org.pl/en/oferta/for-ukraine/


Конкурс «Інноваційні лабораторії» 2023 програми ЄС «Креативна Європа»

Мета конкурсу: заохочувати інноваційні підходи до створення контенту, доступу, розповсюдження та просування в 
культурних та креативних секторах а також суміжних секторах, у тому числі з урахуванням цифрового переходу, що охоплює 
як ринковий, так і неринковий виміри.
Очікувані результати: розвиток інноваційних креативних процесів; посилення видимості, доступності та розмаїття 
європейського контенту в цифрову епоху; покращення бізнес-моделей та використання даних;  збільшення потенційної 
аудиторії європейського контенту в цифрову епоху; підтримка екологізації та циклічної економіки, включаючи інновації для 
сталого розвитку, інклюзії та добробуту відповідно до пріоритетів Нового європейського Баухаузу.
Цей конкурс заохочуватиме гравців з різних культурних та креативних секторів, включаючи аудіовізуальний, розробляти та 
тестувати інноваційні рішення для ключових завдань, які потенційно матимуть позитивний довгостроковий вплив на різні 
культурні та креативні сектори.

Для кого: Заявки можуть бути подані – однією організацією або консорціумом (об’єднаннями партнерських організацій) 
щонайменше з 2-ох організацій (бенефіціарів, не афілійованих організацій).

Бюджет конкурсу: 5 438 131 євро. Співфінансування: 60%.
Тривалість проєкту: до 24 місяців (можливі продовження, якщо вони належним чином обґрунтовані).
Дедлайн подачі заявки: 20 квітня 2023 17:00 CET.   Оцінка заявок: травень-червень 2023.
Оголошення результатів конкурсу: липень 2023.  Підписання грантового договору: вересень-листопад 2023.
Докладніше: http://www.chaszmin.com.ua/5-438-131-yevro-v-ramkah-konkursu-innovatsijni-laboratoriyi-2023-programy-yes-
kreatyvna-yevropa-2/

http://www.chaszmin.com.ua/5-438-131-yevro-v-ramkah-konkursu-innovatsijni-laboratoriyi-2023-programy-yes-kreatyvna-yevropa-2/
http://www.chaszmin.com.ua/5-438-131-yevro-v-ramkah-konkursu-innovatsijni-laboratoriyi-2023-programy-yes-kreatyvna-yevropa-2/


Конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних 
проєктів для реалізації у 2024-2025 роках

Для кого: Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп українських закладів вищої освіти, 
наукових установ, підприємств, в статуті яких зазначається діяльність з проведення наукових досліджень, та 
науково-дослідних груп литовських установ.
Сума Не вказано.
Терміни Кінцевий строк подання – 3 травня 2023 року (до 17:00).

Пріоритетні напрями: ·  Пріоритетні проблеми у сфері соціальних та гуманітарних наук; · Енергетика 
та енергоефективність; · Технології оборонного спрямування; · Екологія та раціональне 
природокористування;
· Науки про життя, нові технології лікування та профілактики найпоширеніших хвороб, дослідження у сфері 
біотехнології, біоінженерії та генетики; · Нові речовини та матеріали; · Інформаційні та нові виробничі 
технології (лазерні, прецизійні, механотронні, робототехнічні, плазмові, оптоелектронні, сенсорні тощо).
Докладніше: https://mon.gov.ua/ua/news/konkurs-spilnih-ukrayinsko-litovskih-naukovo-doslidnih-
proyektiv-dlya-realizaciyi-u-2024-2025-rokah

https://mon.gov.ua/ua/news/konkurs-spilnih-ukrayinsko-litovskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-dlya-realizaciyi-u-2024-2025-rokah
https://mon.gov.ua/ua/news/konkurs-spilnih-ukrayinsko-litovskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-dlya-realizaciyi-u-2024-2025-rokah


10 000 євро на проведення досліджень в рамках програми «EINSTEIN 
FELLOWSHIP»

Форум Ейнштейна та Фонд Віттенштейна пропонують стипендію видатним молодим мислителям, які бажають 
продовжити проект у сфері, відмінній від сфери їхніх попередніх досліджень. Метою стипендії є підтримка тих, 
хто, окрім створення чудової роботи у своїй галузі спеціалізації, також відкритий до інших, міждисциплінарних 
підходів – за прикладом Альберта Ейнштейна.
Для кого Кандидати повинні бути віком до 35 років і мати вищу освіту в галузі гуманітарних, соціальних або 
природничих наук.
Сума. Стипендіат отримає стипендію в розмірі 10 000 євро та відшкодування витрат на проїзд.
Терміни. Усі документи необхідно подати до 15 травня 2023 року .

Умови: Заявки на 2024 рік мають містити резюме, двосторінкову проектну пропозицію та два рекомендаційних 
листи. Усі документи необхідно отримати до 15 травня 2023 року .

Докладніше: http://www.chaszmin.com.ua/10-000-yevro-na-provedennya-doslidzhen-v-ramkah-programy-
einstein-fellowship/

https://www.einsteinforum.de/about/fellowship/?lang=en&fbclid=IwAR0GRCwAvsi6GgWQ5D0RYyuaQFuRFpMlbxio
4MuCzpGTXYLA2rAiEC9Ofmw

http://www.chaszmin.com.ua/10-000-yevro-na-provedennya-doslidzhen-v-ramkah-programy-einstein-fellowship/
http://www.chaszmin.com.ua/10-000-yevro-na-provedennya-doslidzhen-v-ramkah-programy-einstein-fellowship/
https://www.einsteinforum.de/about/fellowship/?lang=en&fbclid=IwAR0GRCwAvsi6GgWQ5D0RYyuaQFuRFpMlbxio4MuCzpGTXYLA2rAiEC9Ofmw


Fulbright Research and Development Program

Фіналісти програми Fulbright Research and Development Program зможуть розпочати стажування/грант лише 
за умови очної форми навчання/роботи приймаючої інституції у США (не у змішаному форматі або онлайн-
режимі).

Проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев’яти місяців.

У конкурсі можуть брати участь особи віком до 45 років з дворічним професійним досвідом: викладачі; 
аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук; адміністратори вищих 
навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної 
та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники громадських організацій.

Умови гранту:          Тривалість гранту – 6-9 місяців. Упродовж академічного року учасники Програми 
проводять індивідуальні дослідження; знайомляться з актуальними надбаннями американських університетів 
у плануванні навчальних програм, розробці учбових курсів та їх викладанні; беруть участь у наукових 
конференціях та семінарах. Програма не передбачає здобуття наукового ступеня, але надає можливість 
стипендіатам відвідувати семінари та лекції в якості вільних слухачів.

До участі у конкурсі приймаються лише індивідуальні проєкти – дослідницькі та такі, що спрямовані на 
розробку та запровадження нових навчальних курсів, оновлення навчальних матеріалів, вивчення та 
оволодіння передовими методами навчання та викладання.

Термін подання документів – 1 листопада 2023 року.

Докладніше: https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-research-and-development-program/

https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-research-and-development-program/
https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-research-and-development-program/


Досвід бібліотек
і наукових установ

рекомендаційний бібліографічний список



Адаменко, М. Управління бібліотечними проєктами: теоретичний та практичний аспекти : (за
матеріалами закордонних інтернет-джерел) / Марина Адаменко // Бібл. планета. – 2022.– № 1.
– С. 18–21. – Бібліогр.: 16 назв.

Чимало бібліотек в Україні сьогодні здійснюють проєктну діяльність для досягнення своїх
цілей і завдань. Утім, наразі фахівці приділяють занадто мало уваги узагальненню інформації
про те, як саме бібліотеки керують своїми проєктами, чи використовують вони власні
неформальні методи управління або ж дотримуються стандартизованих підходів? Потребують
детального вивчення і питання проєктно-орієнтованих досліджень у бібліотеках,
представлення навичок управління проєктами в бібліотекознавчій літературі та профільній
освіті тощо.

Бугайчук, А. В. Фандрайзинг : як залучити кошти до закладу освіти / Анастасія Бугайчук, Наталія
Шпиг ; [ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шк. світ, 2021. – 126 с. – Бібліогр.: с. 124–126. – (Серія
«Бібліотека "Шкільного світу"»).



Герасимова, Н. Історія одного успішного проекту / Надія Герасимова // Бібл. форум: історія,
теорія і практика. – 2019. – № 1. – С. 43–44.

Про досвід бібліотекарів Центральної міської бібліотеки ім. В. Г. Короленка м. Маріуполя,
які мріяли створити новий сучасний бібліотечний простір, змінити не тільки інтер’єр, а й
зміст корисного дозвілля для мешканців міста, розширити спектр бібліотечних та
соціальних послуг. Завдяки проєкту їм вдалося це здійснити.

Допомога вченим України під час війни // Бібл. вісн. – 2022. – № 2. – С. 110–120. – (Наука та
бібліотечна справа в умовах воєнного стану в Україні: міжнародна підтримка). – Доступно
також: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2022_2_12.

Єгорова, І. В. Практика реалізації педагогічних проєктів і фандрайзинг у сфері вищої освіти
/ І. В. Єгорова // Інновац. педагогіка. – 2021. – Вип. 37. – С. 195–199. – Бібліогр.: 7 назв. –
Доступно також: http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/10755/1/Єгорова
І.В._Стаття.pdf.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2022_2_12
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2022_2_12
http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/10755/1/%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%86.%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F.pdf
http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/10755/1/%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%86.%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F.pdf


Костенко, Л. Спонсорство у публічних бібліотеках: законодавче регулювання та особливості
застосування / Леся Костенко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 3. –
С. 4–5.

Стаття містить аналіз законодавчих норм з регулювання питань спонсорства. Автор
подає роз’яснення щодо застосування цих норм у процесі отримання публічними
бібліотеками спонсорської допомоги від фізичних чи юридичних осіб.

Кошельнікова, О. Бібліотека – „Точка” допомоги та підтримки / Олена Кошельнікова // Бібл.
планета. – 2022. – № 2. – С. 33–34.

У статті репрезентовано діяльність бібліотек м. Кременчука в межах проєкту
„Спільно. Точки зустрічі”, який діє за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Мета
проєкту – облаштувати безпечні простори для вимушених переселенців, де вони зможуть
отримати базову гуманітарну допомогу, соціальну та емоційну підтримку, доступ до
індивідуальних та групових психологічних консультацій, долучитися до різноманітних
заходів. Один із таких просторів уже відкрито в Кременчуцькій міській публічній бібліотеці.
Родзинкою точки „Спільно” у книгозбірні є наявність мобільного планетарію.



Криховецька, З.М. Проєктна діяльність як фактор підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних закладів вищої освіти (ЗВО) [Електронний ресурс] / Криховецька З.М.,
Кропельницька С.О., Кондур О.С. // Приазов. економ. вісн. – Електрон. дані і прогр. – 2019. –
Вип. 6 (17). – С. 144–152. – Бібліогр.: 19 назв. – Режим доступу:
http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/6_17_ukr/30.pdf, вільний (дата звернення: 1.03.2023).

Наукові організації багатьох країн світу надають українським ученим в умовах війни
фінансову та грантову підтримку // Бібл. вісн. – 2022. – № 1. – С. 113–114. – (Наука та
бібліотечна справа в умовах воєнного стану в Україні: міжнародна підтримка). – Доступно
також: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2022_1_11.

Нові ідеї розвитку: від міні-гранту до проектної діяльності : рек. тематика семінарів
працівників район. і міських б-к / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [матеріал підгот.
Адаменко М. П.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 47 с. – Бібліогр.: с. 37.

http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/6_17_ukr/30.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2022_1_11
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2022_1_11


Павловська, М. Професійні контакти бібліотекарів Кракова, Катовіце, Харкова:
соціокультурний аспект / Марія Павловська // Бібл. вісн. – 2020. – № 3. – С. 50–54. –
Доступно також: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_3_14.

Висвітлено питання співпраці університетських бібліотек Кракова й Харкова.
Йдеться про обмін працівниками в рамках підписаних українсько-польських бібліотечних
угод, про досвід організації спільних міжнародних заходів – конференцій, семінарів, круглих
столів, книжкових експозицій, спрямованих на збереження культурної, історичної пам’яті
польського й українського народів.

Пащенко, О. В. Проекти для управлінців. Від ідеї до реалізованого проекту / Олена
Пащенко ; [упорядкув. Наталії Харченко ; ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шк. світ,
2018. – 107 с. – Бібліогр.: с. 105–107. – (Серія «Бібліотека шкільного світу»).

Петренко, О. Моніторинг і оцінювання реалізації грантових проектів бібліотек для дітей
[Електронний ресурс] / Ольга Петренко // Б-ка у форматі Д° : [електрон. журн.]. –
Електрон. дані. – Київ, 2022. – № 4. – С. 15–17. – Режим доступу:
https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/132#page/15/mode/1up, вільний (дата звернення:
11.03.23). – Назва з екрана.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_3_14
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_3_14
https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/132#page/15/mode/1up


Погребнюк, Я. Культурно-мистецькі проєкти міжнародного фонду «Відродження» / Яна
Погребнюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. – № 4. – С. 90–98. –
Бібліогр.: 17 назв. – Доступно також: http://journals.uran.ua/bdi/article/view/249329.

Про затвердження Типової форми договору про надання інституційної підтримки у формі гранту :
наказ М-ва культури та інформ. політики України від 12 листоп. 2020 р. № 2292 // Офіц. вісн.
України. – 2020. – № 94. – Ст. 3057. – Доступно також: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1175-
20#Text.

Щодо форми договору про надання інституційної підтримки у формі гранту від державної
установи «Український інститут книги» юридичним або фізичним особам-підприємцям для
забезпечення їх стабільної діяльності та розвитку в умовах дії запроваджених відповідно до
законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією,
надзвичайним станом або карантином.

Романюк, О. Роль публічної бібліотеки в ресоціалізації засуджених. Проєкт «Видима бібліотека»
/ Ольга Романюк // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2022. – № 3. – С. 32–33. – Про проєкт
на вебсайті бібліотеки: https://lukl.kyiv.ua/pro-biblioteky/proekty-ta-programy-biblioteky/proyekt-
biblioterapiya-tvoya-knyha-shchasttya/pilotnyy-proyekt-vydyma-biblioteka/.

У статті висвітлено досвід та результати реалізації проєкту «Видима бібліотека», що
здійснювався фахівцями Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих міста Києва. Проєкт
був зосереджений на ресоціалізації засуджених та мав на меті представити можливості сучасної
публічної бібліотеки в обслуговуванні засуджених з використанням онлайн-послуг та інтернету.

http://journals.uran.ua/bdi/article/view/249329
http://journals.uran.ua/bdi/article/view/249329
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1175-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1175-20#Text
https://lukl.kyiv.ua/pro-biblioteky/proekty-ta-programy-biblioteky/proyekt-biblioterapiya-tvoya-knyha-shchasttya/pilotnyy-proyekt-vydyma-biblioteka/
https://lukl.kyiv.ua/pro-biblioteky/proekty-ta-programy-biblioteky/proyekt-biblioterapiya-tvoya-knyha-shchasttya/pilotnyy-proyekt-vydyma-biblioteka/


Сбруєв, М. Г. Технології грантового супроводу науково-дослідних проектів в
університетах США / М. Г. Сбруєв // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. –
2015. – № 3. – С. 139–153. – Бібліогр.: 16 назв. – Доступно також:
http://library.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/2015-3.pdf#page=139.

Сисова, Ю. В. Бібліотечний фандрайзинг під час війни: актуальні проблеми та шляхи їх
вирішення / Сисова Юлія Василівна // Бібліотекознавство. Документознавство.
Інформологія. – 2022. – № 4. – С. 30–34. – Бібліогр.: 8 назв. – Доступно також:
http://journals.uran.ua/bdi/article/view/269786.

Сисова, Ю. В. Краудфандинг як ефективна форма фандрайзингу: перспективи для
бібліотек / Сисова Юлія Василівна // Бібліотекознавство. Документознавство.
Інформологія. – 2022. – № 1. – С. 106–110. – Бібліогр.: 7 назв. – Доступно також:
http://journals.uran.ua/bdi/article/view/257335.

Метою дослідження є вивчення теоретичних та прикладних основ фандрайзингу як
цілеспрямованої комплексної маркетингової діяльності щодо залучення прихильників та
ресурсних партнерів бібліотеки, а також з’ясування можливостей краудфандингу та
залучення інвесторів окремих напрямків бібліотечно-інформаційної діяльності щодо
розуміння перспектив розвитку бібліотечної справи.

http://library.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/2015-3.pdf#page=139
http://journals.uran.ua/bdi/article/view/269786
http://journals.uran.ua/bdi/article/view/257335


Сучасні тренди в освіті – 2019 : Кластер «Проєкти та фандрайзинг» : обл. творча лаб. «Сучасні
тренди в освіті – 2019» : у 8 ч. Ч. 4. Проєкти та фандрайзинг НУШ / Донец. обл. ін.-т
післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: В. Є. Абизов, М. В. Самарська ; наук.-метод. ред.: Ю. О.
Бурцева, Т. В. Колган]. – Краматорськ : Витоки, 2019. – 55 с.

Чернявська, О. В. Фандрайзинг : навч. посіб. / О. В. Чернявська, А. М. Соколова ; Полтав. ун-т
економіки і торгівлі. – 2-ге вид. з доопрац. та доп. – Київ : Прав. єдність, 2015. – 270 с. – Доступно
також: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/2868/3/пдф посібник з грифом.pdf.

Шевченко, О. О. Базові засади фандрайзингу для освітніх організацій: як написати проект на
грант? / О. О. Шевченко // Упр. школою. – 2017. – № 22/24. – С. 51–59.

http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/2868/3/%D0%BF%D0%B4%D1%84 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B7 %D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC.pdf
http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/2868/3/%D0%BF%D0%B4%D1%84 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B7 %D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC.pdf


Шестопал, І. Екологічна просвіта у проєктно-грантовій діяльності [Електронний ресурс] : з досвіду
впровадж. екопроєктів та екопрогр. НБУ для дітей / Ірина Шестопал // Б-ка у форматі Д° :
[електрон. журн.] / Нац. б-ка України для дітей, Укр. асоц. працівників б-к для дітей. – Електрон.
дані. – Київ, 2021. – № 3. – С. 24–27. – Режим доступу:
https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/127#page/24/mode/2up, вільний (дата звернення: 22.03.22). –
Назва з екрана.

Шестопал, І. Соціальне партнерство і бібліотечне волонтерство – ефективна комунікація та
невід’ємна складова в успішній реалізації соціальних проєктів [Електронний ресурс] / Ірина
Шестопал // Б-ка у форматі Д° : [електрон. журн.] / Нац. б-ка України для дітей, Укр. асоц.
працівників б-к для дітей. – Електрон. дані. – Київ, 2022. – № 1. – С. 23–25. – Режим доступу:
https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/129#page/23/mode/1up, вільний (дата звернення: 11.01.23). –
Назва з екрана.

https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/127#page/24/mode/2up
https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/129#page/23/mode/1up


Школа з написання грантових проектів (Онлайн) [Електронний ресурс] / Центр
розвитку «Час змін». – Електрон. дані і прогр. – [Б. м. : б. в.], 2023. – Режим доступу:
http://www.chaszmin.com.ua/navchannya/shkola-z-napysannia-grantovyh-proektyv/
(дата звернення: 23.03.2023). – Назва з екрана.

Як написати грант [Електронний ресурс] : консультація / Нац. б-ка України для дітей ;
[авт.-уклад.: А. О. Кононов, Л. А. Куц]. – Електрон.дані. – Київ : [Нац. б-ка України для
дітей], 2020. – 15, [1] с. – Бібліогр.: с. 14–15. – Режим доступу:
https://chl.kiev.ua/mbm/Book/View/566#page/1/mode/1up, вільний (дата звернення:
6.06.2022). – Назва з екрана.

http://www.chaszmin.com.ua/navchannya/shkola-z-napysannia-grantovyh-proektyv/
https://chl.kiev.ua/mbm/Book/View/566#page/1/mode/1up


E-mail: 

dnpb@i.ua (для офіційних звернень),

metodist08@i.ua (методичний
супровід),

dovidka_dnpb@i.ua (для довідок),

fond.dnpb@ukr.net (послуги для
віддалених користувачів)

Підготувала А. І. Рубан, головний бібліотекар

Дизайн:
О. Л. Гончаренко, завідувач відділу,
А. І. Рубан, головний бібліотекар

Адреса бібліотеки:

Україна, 04060, 
м. Київ, 60, 

вул. Берлінського Максима, 9

Тел./факс:
+380(44) 239–11–03

Вебпортал:
http://dnpb.gov.ua/ua/

mailto:dnpb@i.ua
mailto:metodist08@i.ua
mailto:dovidka_dnpb@i.ua
mailto:fond.dnpb@ukr.net
http://dnpb.gov.ua/ua/

