
      

 

Розпочато новий набір на науково-дослідницьку програму стажувань у 
Канаді Mitacs Globalink Research Internship 

 

12 вересня, 2018 року, Київ, Україна. Вже другий рік поспіль українські студенти мають змогу взяти 
участь у міжнародній програмі науково-дослідницьких стажувань Mitacs Globalink Research Internship, 
і від сьогодні розпочато прийом заявок. Це перша канадсько-українська програма дослідницького 
стажування для українських студентів із великим науковим потенціалом. В Україні програму разом з 
Урядом Канади підтримують Western NIS Enterprise Fund, канадська некомерційна організація Mitacs 
та Українсько-канадська фундація імені Тараса Шевченка. 

Україна стала десятою країною-партнером та влітку 2018 року вперше відправила до Канади 51 своїх 
студентів, котрі протягом 12 тижнів брали участь у стажуваннях під керівництвом професорів 
канадських університетів з різних наукових дисциплін: від інженерних, технічних і математичних до 
гуманітарних і соціальних наук. Загалом у програмі беруть участь близько 700 студентів зі всього світу. 

«Програма Mitacs Globalink Research Internship надає не лише унікальний навчальний досвід, але й 
допомагає налагодити зв’язки між Україною та Канадою та інтегрувати Україну в світову 
академічну спільноту. Ми переконані, що дана Програма зробить значний внесок у розвиток науки в 
Україні, та створить мережу талантів, які рухатимуть конструктивні зміни.» – зазначив Роман 
Тичківський, Керівник програми економічного лідерства Western NIS Enterprise Fund. 

«Canada’s Mitacs Globalink Research Internship це щорічна інвестиція 800 000 дол США в розвиток 
науки та інновацій в Україні та Канаді. Професори канадських університетів навесні кожного року 
подають свої наукові проекти. Елементом цих проектів є прикладні дослідження в різних галузях. 
Студенти самі обирають від 3 до 7 проектів у яких хочуть приймати участь. Саме тому, коли вони 
приїдуть у Канаду на 3-місячне стажування, то займатимуться тим, що цікаво саме їм. Студент 
отримує не лише практичний досвід, а й можливість у майбутньому знайти цікаву роботу, створити 
свій стартап, продовжити співпрацю з канадським професором та отримати стипендію для 
навчання в канадській магістратурі.» – повідомив Олександр Романко, Координатор програми 
стажувань Mitacs Globalink для України, Українсько-канадська фундація імені Тараса 
Шевченко. 



Програма реалізується канадською некомерційною організацією Mitacs, яка розробляє та впроваджує 
науково-дослідницькі та навчальні програми, особливу уваги приділяючи сфері точних наук – STEM 
(science, technology, engineering and mathematics). Система освіти STEM прийнята в таких країнах, як 
Китай, Канада, США, Австралія, Туреччина, а освічені працівники грають ключову роль в стійкому 
зростанні економіки цих країн. STEM– це напрямок в освіті, який поєднує природничі науки, 
технології, технічну творчість та математику.  

 

*** 

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з 
капіталом 150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду США через Агентство США з міжнародного 
розвитку (USAID). Фонд має понад 20 років досвіду успішного інвестування у підприємства малого та 
середнього бізнесу. Загалом, фонд інвестував 172 млн. доларів США у 127 компаній із приблизно 25 000 
працівників та зробив можливим залучення 1,5 млрд доларів в компанії України та Молдови. 

З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та Молдові на загальну суму $35 млн, 
основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне інвестування та 
економічне лідерство. WNISEF фінансує інноваційні, високоефективні програми, що спрямовані на здійснення 
реформ та змінюють життя звичайних людей в Україні та Молдові. www.wnisef.org. 

Українська-канадська фундація імені Тараса Шевченка - неприбуткова добродійна організація української 
діаспори Канади, заснована в 1963 рoку з метою збереження і поширення україно-канадської культурної 
спадщини та розвитку україно-канадської спільноти. За час свого існування Шевченківська фундація вклала 
понад 10 млн канадських доларів у вигляді грантів у розвиток української культури та спадщини в Канаді, на 
даний момент визначено чотири основних напрямки підтримки: мистецтво, громадський розвиток, освіта та 
спадщина. www.shevchenkofoundation.com. 
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