
Програма спільних дій в галузі науково-технологічного співробітництва
між Україною і Францією “ДНІПРО”

Протокол Сьомого засідання українсько-французького
Змішаного комітету з науково-технічного співробітництва

м. Київ, 9 вересня 2015 р.

Відповідно  до Угоди про культурне та  науково-технічне співробітництво
між Урядом Французької Республіки та Урядом України від 19 жовтня 1995 р.
та в рамках реалізації започаткованої Угодою Програми спільних дій  в галузі
науково-технологічного співробітництва між Україною і Францією (далі ПСД)
“Дніпро”, яку було підписано у Києві 10 жовтня 2001 року між Міністерством
освіти  і  науки,  з  українського  боку,  та  Міністерством  закордонних  справ,  з
французького боку (далі – Сторони), 9 вересня 2015 року у м. Києві відбулося
Сьоме  засідання  українсько-французького  Змішаного  комітету  з  науково-
технічного співробітництва (далі – Комітет).

1. Перелік учасників засідання з української та французької сторони міститься у
Додатку 1.
2.  Обидві  сторони  обмінялись  інформацією  щодо  напрямків  науково-
технологічної  політики  в  Україні  і  Французькій  Республіці.  Сторони
підтвердили необхідність продовження співпраці на засадах рівноправності та
взаємовигоди  з  урахуванням національних  пріоритетів  для  розвитку  науки  і
технологій в обох країнах.
3. Сторони позитивно оцінили рівень співробітництва між науково-дослідними
установами  України  і  Французької  Республіки.  Вони  також  підтвердили
доцільність  розширення науково-технологічного  співробітництва,  особливо  в
сфері реалізації спільних науково-дослідних проектів.
4.  Сторони  висловлюють  задоволення  з  приводу  великої  кількості  спільних
проектних пропозицій, поданих на другий конкурс, а саме: 60 проектів.
З  цих  проектів  Змішаний  комітет  прийняв  рішення  підтримати  9  проектів
(перелік переможців надано у Додатку 2).
Сторони  домовляються  фінансувати  ці  проекти  з  «  1  »  жовтня  2015 року  до
« 31  » грудня 2016 року. 

5.  Змішаний  комітет  ухвалює  такий  порядок  дій щодо  конкурсу  спільних
науково-дослідних проектів:

- 15 вересня 2015 року повідомлення результатів переможцям конкурсу;

- 1 жовтня  2015 року початок фінансування  проектів;

- грудень 2015 року аналіз проектів першого року;

- квітень  2016  року:  оголошення  Восьмого  українсько-французького
конкурсу наукових проектів;

- 15 липня 2016 року: закриття конкурсу;



- 12  грудня  2016  року:  проведення  у  Французькій  Республіці  Восьмого
українсько-французького Змішаного комітету у м. Париж.

Цей протокол укладено у двох примірниках українською та французькою
мовою, причому обидва мають однакову юридичну силу.

м. Київ, 9 вересня 2015 року

За Міністерство освіти і науки
України

За Міністерство закордонних
 справ Франції

_________________ _____________________

Максим Стріха Паскаль Сліванскі

Заступник Міністра освіти і науки Радник з питань культури та
співробітництва Посольства

Французької Республіки в Україні



Додаток 1 – Склад делегацій

Українська делегація 

пан  Максим  Віталійович  СТРІХА,  заступник  Міністра  освіти  і  науки
України;
пані  Стелла  Степанівна  ШАПОВАЛ,  заступник  начальника  управління  –
начальник  відділу  міжнародного  науково-технічного  співробітництва
Міністерства освіти і науки України;
пані  Олена  Сергіївна  ЧЕМОДАНОВА,  головний  спеціаліст  відділу
міжнародного науково-технічного співробітництва Міністерства освіти і науки
України;
пані  Валерія  Євгенівна  СИРОВАЦЬКА,  головний  спеціаліст  відділу
міжнародного науково-технічного співробітництва Міністерства освіти і науки
України;

Французька делегація

пан Паскаль СЛІВАНСКІ, радник з питань культури та співробітництва 
Посольства Французької Республіки в Україні;
пан Сільван РІГОЛЄ, аташе з університетського та наукового співробітництва
Посольства Французької Республіки в Україні ;
пані Марі-Клод ДОШЕЛЬ, представник міністерства вищої освіти і науки 
Франції;
пані Оксана ЛАНДО, асистент.



Додаток 2 – Список відібраних проектів

№
Назва проекту, Україна /
Titre du project, Ukraine

Назва проекту, Франція /
Titre du project, France

Організація-
виконавець, Україна /

Exécutif, Ukraine

Організація-
виконавець, Франція /

Exécutif, France

Оцінка,
Україна /
Ukraine

Оцінка,
Франція /

France

1

Методологія загального
конвергентного синтезу С2-

функціоналізованих
амідинів паладій-

каталізованим крос-
сполученням силанів

Methodology for General
Convergent Synthesis of C2-
functionalized Amidines via
Palladium-Catalyzed Silane

Cross-Coupling

Костюк,
Інститут органічної хімії

НАНУ

HIERSO,
 INSTITUT DE CHIMIE

MOLECULAIRE DE
L'UNIVERSITE DE

BOURGOGNE

155 А+

2

Поєднані нано-об’єкти на
основі молекул з
перемиканням та

наночастинок золота

Nano-objets connectés à base de
molécules commutables et de

nanoparticules d’or

Снегір,
Інститут хімії поверхні

ім.О.О.Чуйка

PLUCHERY,
 INSTITUT DES

NANOSCIENCES DE
PARIS

150 А

3

Ерозія та випаровування
новітніх композитних

матеріалів на основі міді та
срібла внаслідок взаємодії

плазми з поверхнею

Propriétés des matériaux
composites en cuivre et argent

lors de leur érosion/évaporation
durant des interactions plasma-

surface

Веклич,
Київський національний
університет імені Тараса

Шевченка

CRESSAULT,
LABORATOIRE

PLASMA ET
CONVERSION

D'ENERGIE

140 А+

4

Мікро- і наноелектронні
джозефсонівські

гетероструктури з
внутрішнім шунтуванням

Micro- et nano-hétérostructures
Josephson avec shunt interne

Білоголовський,
Донецький національний
університет (м. Вінниця)

FEBVRE,
LABORATOIRE

HYPERFREQUENCES ET
CARACTERISATION

140 А

5

Оксидні матеріали з
високою діелектричною

сталою, що містять
нанокластери кремнію або
германію, для застосування

в мікроелектроніці та
фотоніці

High-k oxides doped with Si and
Ge nanoclusters for

microelectronic and photonic
applications

Хоменкова,
Інститут фізики

напівпровідників
ім.В.Є.Лашкарьова

НАНУ

GOURBILLEAU,
CENTRE DE

RECHERCHE SUR LES
IONS, LA MATIERE ET

LA PHOTONIQUE

130 А+



6

Нікотинові ацетилхолінові
рецептори, що підтримують

диференціювання та
життєздатність клітин у

мозку

Nicotinic acetylcholine receptors
supporting cell differentiation

and viability in the brain

Скок,
Інститут біохімії
ім.О.В.Палладіна

MASKOS,
 Neurobiologie intégrative

des systèmes
cholinergiques

143 А

7

Похідні тіазолідинону та
споріднених

гетероциклічних систем як
прототипи потенційних

антитрипаносомних
лікарських засобів

4-Thiazolidinone derivatives and
related heterocyclic systems as

prototypes of potential
antitrypanosomal drugs

Лесик,
Львівський національний

медичний університет
ім.Д.Галицького

Grellier,
 UMR 7245 CNRS/MNHN

MCAM
135 А+

8

Взаємодія молочнокислих
бактерій з

сільськогосподарськими
рослинами

INTERACTIONS BACTÉRIES
LACTIQUES - PLANTES DE

GRANDE CULTURE

Іваниця,
Одеський національний

університет

HAERTLE,
BIOPOLYMERES -
INTERACTIONS -
ASSEMBLAGES

133 А+

9

Самоорганізовані структури
дефектів в рідких кристалах

та їхнє застосування для
потреб фотоніки

Self-organized structures of
defects in liquid crystals and their

application for photonics

Настишин,
Інститут фізичної оптики

ім.О.Г.Влоха

Meyer,
 Physique des Systèmes

Complexes
145 А

Список резервних проектів1

1

Дослідження плазмового
двигуна зі змінною

топологією магнітного поля
у розрядному каналі

Investigation of low power Hall
effect thruster SPT20M in two

coil sheme

Лоян,
Національний
аерокосмічний
університет ім.

М.Є.Жуковського
"Харківський авіаційний

інститут"

Gibert,
Groupe de Recherche sur
l'Energétique des milieux

ionisés

130 А+

1 На випадок відмови від участі основних проектів
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