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Міністру освіти і науки
України
Сергію ШКАРЛЕТУ

Щодо стипендій Європейського
космічного агентства

Шановний Сергію Миколайовичу!

Після початку широкомасштабної збройної агресії росії проти України 
Державне космічне агентство України активізувало взаємодію з Європейським 
космічним агентством (ЄКА) щодо інтеграції України до ЄКА.

 В ході переговорного процесу ЄКА запропонувало надання стипендій 
для проведення науково-дослідницької діяльності з космічної тематики для 
українських наукових та інженерних фахівців відповідної кваліфікації, 
зокрема у наступних директоратах ЄКА:
1. Директорат програм спостереження за Землею (Directorate of Earth 

Observation Programmes).
2. Директорат науки (астрофізика, фізика Сонця, дослідження Сонячної 

системи) (Directorate of Science (astrophysics, solar physics, solar system 
exploration).

3. Директорат технологій, інжинірингу та якості (Directorate of Technology, 
Engineering and Quality). 

4. Директорат телекомунікацій та комплексних прикладних засобів 
(Directorate of Telecommunications and Integrated Applications). 

Кандидати на отримання стипендії повинні мати ступінь постдокторанта 
наук (доктора наук) і виконувати роботу/дослідження в одній із програмних 
галузей, які охоплює ЄКА. Однак ЄКА також буде готове розглянути резюме 
особливо підходящих кандидатів, які перебувають в процесі написання 
докторської дисертації.

Термін стипендії зазвичай становить 4-6 місяців залежно від роботи, яку 
кандидат буде виконувати в рамках ЄКА. Програма як така являє собою 
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спеціальну діяльність, орієнтовану на конкретний проект. Зміст буде залежати 
від дослідницької пропозиції кожного кандидата. Наприклад: якщо кандидат 
зацікавлений у проведенні досліджень, пов’язаних із різними прикладними 
сферами спостереження за Землею, ЄКА буде намагатися розмістити його або 
її у відповідних проектах у своєму Європейському космічному 
дослідницькому інституті, розташованому у м. Фраскаті неподалік м. Риму, 
Італія.

Витрати на відрядження зазвичай не покриваються. Кандидат також 
повинен мати дійсний туристичний страховий поліс, який є обов’язковою 
умовою. Але щойно особа почне працювати в ЄКА, він або вона 
отримуватиме заробітну плату, яка покриватиме витрати під час роботи в 
ЄКА. Ця заробітна плата залежить від умов проживання в місцевості, в якій 
знаходиться відповідний центр ЄКА.

Щоб оцінити кандидата, ЄКА знадобиться резюме та пропозиція 
дослідження, а також обґрунтування, що перебування в ЄКА збагатить його 
або її роботу. ЄКА також буде потрібно підтвердження ДКА про 
рекомендування кандидата. Після отримання пропозиції дослідження та 
резюме співробітники ЄКА, які працюють у відповідних програмах, оцінять їх 
та визначать для кандидата найбільш придатне місце в ЄКА. На підставі цього 
відділ кадрів ЄКА укладе з кандидатом контракт на час перебування в ЄКА.

Враховуючи зазначене, звертаємося з проханням поширити відповідну 
інформацію серед зацікавлених організацій МОН і про результати 
поінформувати ДКА в термін до 16 грудня 2022 року. У разі наявності 
прийнятних пропозиції, просимо надіслати до ДКА наступні дані (українською 
та англійською мовами): CV кандидата; пропонована тематика дослідження 
(включаючи описання змісту та очікуваних результатів; обґрунтування 
доцільності отримання стипендії на проведення дослідження в ЄКА). 

З повагою,

Голова ДКА                                      Володимир ТАФТАЙ

Ю. Торлак
+38 0932936003
torlak@nkau.gov.ua
torlak.yuriy@gmail.com
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