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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

На початку 2020 року Українсько-Китайським Центром Шовкового Шляху було заключено 
ряд контрактів із китайськими урядовими компаніями та підприємствами.  

Центр включено до реєстрів іноземних компаній, з якими рекомендовано співпрацю  
в освітній та наукових сферах для подачі грантових запитів Пекінської Біржі Високих 
Технологій. 

Це відкрило нові можливості для українсько-китайського наукового співробітництва  
в рамках грантових програм Китайської Народної Республіки Один Пояс Один Шлях.  

Для участі українських науковців у грантових програмах запущено єдину в Україні онлайн 
платформу Грантова Аплікаційна Система «Один Пояс Один Шлях». 

 

2. ОПИС СИСТЕМИ 

Грантова Аплікаційна Система «Один Пояс, Один Шлях» це уніфікований онлайн портал 
для подачі аплікацій на участь українських науковців у грантових програмах Китайської 
Народної Республіки на проведення спільних наукових досліджень. 

Науковцям необхідно зареєструватися на порталі для створення особистого кабінету,  
персонального облікового запису та ID номеру науковця, який використовується  
для подачі заявок на грантові проекти. 

3. ВИДИ ГРАНТІВ 

Наукові гранти поділяються за наступними напрямками:  

▪ Грантові програми на спільні наукові дослідження між університетами 
University Joint Research Center 

▪ Короткострокові грантові програми на наукові дослідження   
Academician Work Station (1-3 місяці на рік) 

▪ Короткострокові грантові програми на наукові дослідження   
Overseas Scientific Expert – Short Term (1-3 місяці на рік) 

▪ Довгострокові грантові програми на наукові дослідження  
Overseas Scientific Expert – Long Term (від 10 місяців на рік, контракт на 2 роки)  

▪ Програми наукового стажування та досліджень для молодих науковців  
(10 місяців на рік, 2 роки)  
Post Doctoral Station 



 

4. ІНСТРУКЦІЯ З РЕЄСТРАЦІЇ 

1. Перейдіть за посиланням (www.uccsr.org.ua/online/), оберіть ВХІД – Створити 
новий обліковий. 

2. Заповніть реєстраційну форму. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. На вашу електронну адресу буде відправлено лист-підтвердження. 
4. Перейдіть за посиланням, зазначеним у листі, для підтвердження вашого логіну 

та паролю. 
5. Введіть ваш логін і пароль та увійдіть в систему. 
6. Зареєструйтеся в особистому кабінеті науковця. 

 
 

http://www.uccsr.org.ua/online/


 
 

 
 

7. Заповніть всі необхідні форми відповідно до інструкцій. 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

5. ІD НОМЕР НАУКОВЦЯ 

Після реєстрації та заповнення особистого кабінету Вам на електронну адресу буде 
надіслано підтвердження реєстрації з вашим персональним ID номером науковця.  

 

Відповідно до ваших наукових досягнень та наукових ступенів, Грантовий відділ 
Українсько Китайського центру Шовкового Шляху обробляє вашу аплікацію та надає 
перелік доступних грантів, проектів та партнерів серед китайських підприємств та 
навчальних закладів для спільної подачі на грант. 

6. ПОДАЧА НА ГРАНТ 

Після того, як будуть визначені китайські партнери та рівень гранту, починається 
процедура підготовки грантової заявки, яка подається через Грантову Онлайн Систему. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Сергій Рижков, директор з наукового співробітництва Українсько Китайського центру 
Шовкового Шляху  
Телефон: +380503944477 
 
Українсько Китайський центр Шовкового Шляху 
Адреса: 54025, вул. Бузніка 5, Миколаїв, Україна  
Телефон: +38 (063) 964-69-04  
Електронна пошта: director@uccsr.org.ua 
Веб сайт: www.uccsr.org.ua 
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