
Науковий проект «СТАРТ» Інституту надтвердих матеріалів 

ім. В. М. Бакуля НАН України, який отримав грант європейського 

конкурсу в межах Сьомої рамкової програми ЄС і закінчується вже у 

квітні 2014 р., посилив співпрацю вітчизняних і європейських учених у 

галузі надтвердих матеріалів. Про це розповів заступник директора з 

наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН 

України, член-кореспондент НАН України, професор В. Туркевич. 

Він зазначив, що цінність проекту «СТАРТ» (Розвиток кооперації між 

Європейським Союзом і Україною в галузі надтвердих матеріалів) полягає у 

тому, що його виконання забезпечить входження Інституту надтвердих 

матеріалів у Європейський дослідницький простір. І один з основних 

результатів – це дослідницька стратегія розвитку Інституту надтвердих 

матеріалів на період до 2020 р. 

За словами науковця, одним з основних завдань проекту було 

розширення зв’язків та пошук нових партнерів для провідного дослідного 

інституту України у сфері надтвердих матеріалів. Зокрема для того, щоб 

писати та вигравати наступні проекти в новій програмі, що зараз 

відкривається і матиме назву «Горизонт-2020». Наразі для участі в програмі 

готується кілька нових проектів. В. Туркевич також зауважив, що з 15 

можливих балів від експертів із Брюсселя проект «СТАРТ» отримав 14,5. І не 

дивно, оскільки до проекту інститут залучав партнерів із Франції, Польщі та 

Греції. Українські вчені виграли цей грант і виконують його вже майже два 

роки, оскільки в них є досвід, публікації, обладнання високих тисків і 

температур, співпраця з промисловими організаціями тощо. 

Нагадаємо, 30 листопада 2011 р. у межах Сьомої рамкової програми 

(7РП) Європейського Союзу в Інституті надтвердих матеріалів                             

ім. В. М. Бакуля НАН України розпочав свою роботу проект «СТАРТ», 

спрямований на підвищення співробітництва України та ЄС у галузі 

надтвердих матеріалів. Тривалість проекту – 30 місяців (1 листопада 2011 р. 

– 30 квітня 2014 р.) (Проект «СТАРТ» посилив співпрацю українських та 

європейських вчених у галузі надтвердих матеріалів – професор Туркевич 

// Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації 

України (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 6.11). 

 


