Програма з написання наукових робіт
(Science Writing Mentorship Program, SWMP)
BTRP Україна
Шановні колеги,
CH2M HILL/Jacobs, інтегруючий підрядник Програми зменшення біологічної загрози (BTRP), радий
оголосити початок приймання заявок на участь у Програмі з написання наукових робіт (Science
Writing Mentorship Program, SWMP). Ви можете подати заявку на нашому сайті за посиланням:
https://swmprogramua.com/about -swmp-ukraine/ .
Програма SWMP – це динамічна мережа підтримки українських дослідників, що перебувають на
початку або в середині свого кар’єрного шляху. Її основне завдання – підтримати індивідуальні
наукові і кар’єрні цілі через навчання, наставництво та розвиток навичок написання наукових робіт
англійською мовою.
Успіх програми SWMP значною мірою залежить від особистої мотивації, підтримки колег та
керівництва установи, де дослідники працюють або навчаються. Тому ми просимо досвідчених
науковців та керівників установ заохочувати перспективних молодих дослідників подавати заявки
для участі в нашій програмі.
Програма SWMP орієнтована на досягнення конкретного результату. Для цього учасники
працюватимуть особисто з досвідченими науковими наставниками, щоб визначати та розробляти
наукові роботи, які відповідають їхньому рівню кваліфікації. Наприкінці курсу учасники мають
представити свої письмові роботи.
Залежно від професійного рівня, учасники зможуть працювати над розробкою заявок на
отримання гранту для участі в конференції або міжнародному науковому семінарі, отримання
міжнародних стипендій і дослідницьких грантів, написанням наукових тез та статей або інших
наукових робіт, які відповідають цілям програми SWMP.
Деталі програми SWMP
Від імені Програми зменшення біологічної загрози (BTRP) Агентства зі зменшення загрози (DTRA)
SWMP обере та підтримає близько 12 українських дослідників в кожній когорті. Очікується, що
учасники будуть присутніми на Установчій та Підсумковій зустрічах особисто (залежно від ситуації
з пандемією COVID-19). Компанія CH2M HILL/Jacobs відповідає за усі необхідні організаційні
моменти, включно із переїздами, проживанням та наданням добових для учасників, які
подорожуватимуть для участі в зустрічах. Заявники повинні проживати в Україні. Також
передбачено додаткове віртуальне наставництво та онлайн-конференції двічі на місяць.
Заявки та відбір учасників
Претенденти можуть подати лише одну заявку. Особи, які подали заявку та не були відібрані до
когорти 1, можуть отримати пропозицію участі в наступних когортах. Кінцеві терміни подання

заявок для наступних когорт будуть опубліковані додатково в окремих оголошеннях. Оскільки
кількість місць обмежена, кандидатам рекомендується підготувати повні заявки з усіма
необхідними документами, які відповідають напрямкам Програми. Наукова команда CH2M
HILL/Jacobs та наставники програми SWMP оцінюватимуть заявки та резюме.
Неповні заявки відхилятимуться без розгляду. Перевагою під час оцінювання заявок буде
наявність академічного або професійного досвіду та практичних навичок, знаходження на початку
або в середині кар’єрного шляху, можливість відвідувати необхідні зустрічі особисто, мотивація та
бажання працювати на результат.
Структура та вимоги програми SWMP
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Підтримка та розвиток наукових та кар’єрних цілей українських молодих
науковців та науковців середньої ланки за допомогою наставництва та
розвитку навичок написання наукових робіт англійською мовою
15 грудня 2021 р.
Дослідники та аспіранти, які перебувають на початку або в середині
кар’єрного шляху, займаються біомедичними або ветеринарними
дослідженнями та працюють в державних установах.
Основні напрямки:
➢ Особливо небезпечні інфекції;
➢ Сучасні методи та технології діагностики інфекційних захворювань;
➢ Патогени людини і тварин, актуальні в Україні;
➢ Біонагляд та епідеміологія;
➢ Зоонози та підхід Єдине Здоров’я;
➢ Оцінка біоризиків та біозахист.
Ступінь не нижче бакалавра у біології, медицині або ветеринарії

Базовий рівень володіння усною та письмовою англійською
Підготуйте ваше CV/резюме англійською мовою. Заповніть заявку, яку можна
завантажити ТУТ. Будь ласка, ретельно прочитайте інструкції та
зареєструйтесь, щоб подати заявку. Уся необхідна інформація знаходиться за
посиланням https://swmprogramua.com/about-swmp-ukraine/.

Розклад
У 2022 році заплановано проведення навчання для чотирьох (4) когорт учасників.
Важливі дати для Когорти 1:
• 1 листопада 2021 р.: початок приймання заявок;
• 15 грудня 2021 р.: завершення приймання заявок;
• 20 грудня 2021 р.: попереднє оголошення результатів відбору учасників;
• 1 лютого 2022 р.: установча зустріч учасників Когорти 1;
• 4 травня 2022 р.: завершальна зустріч учасників Когорти 1.
Заплановані дати та активності для трьох етапів навчання Когорти 1:
• 1-3 лютого 2022 р.: Установча зустріч (3 дні), де учасники зберуться особисто для
ознайомлення з програмою SWMР, візьмуть участь у практичних заняттях з наукового
письма під керівництвом наставників, а також працюватимуть один на один зі своїми
наставниками для розробки плану подальшої роботи.
• 4 лютого - 1 травня 2022 р.: фаза наставництва (за потреби буде розглядатись
подовження на 3 місяці), під час якої учасники працюватимуть онлайн зі своїми
наставниками над розробкою та поданням обраних письмових робіт. Також передбачено
участь у групових телеконференціях двічі на місяць для обговорення статусу просування
роботи.
• 3-4 травня 2021 р.: підсумкова зустріч (2 дні), де учасники поділяться своїм досвідом та
письмовими науковими роботами з групою. Захід буде збігатися у часі з установчою
зустріччю Когорти 2 для спільного навчання.
Якщо у вас виникли запитання, відвідайте нашу веб-сторінку https://swmprogramua.com/aboutswmp-ukraine/ або зв’яжіться з нами за адресою ibtrsymposium@gmail.com , ми будемо раді
надати необхідні відповіді.
Будь ласка, поділіться цим оголошенням зі своїми колегами.
З повагою,

Девід Сміт
Головний менеджер проекту
CH2M HILL/Jacobs

2022 Science Writing Mentorship Program
BTRP-Ukraine
Dear colleagues,
The Biological Threat Reduction Program (BTRP) integrating contractor, CH2M HILL/Jacobs, is pleased to
announce that Applications for the Science Writing Mentorship Program (SWMP) are now being
accepted through the SWMP/IBTRS Website https://swmprogramua.com/about-swmp-ukraine/. The
SWMP is a support network for early-mid career Ukrainian researchers. This program is focused on
supporting the scientific and career goals of individuals by providing training and mentoring in science
writing skills in English. The success of this program will greatly depend on individual motivation, peerto-peer support, and on the support of current leadership inside the institutions where these emerging
researchers are employed or study. We are thus asking senior-level researchers and institutional
leadership to encourage promising next-generation researchers to apply to this program.
The SWMP is outcome-based. This means that researchers will work one-on-one with experienced
scientific mentors to identify, and deliver, scholarly products that are appropriately matched to their
skill level. At the end of the program, participants are expected to submit their completed written
products to the sponsor, institution, or association. Potential opportunities that participants pursue may
include travel grant applications or abstracts to international scientific conferences, applications to
participate in international scientific workshops, fellowship applications, research grant proposals,
scientific manuscripts, or other scholarly product that is consistent with the intent of this program.
Program Details
On behalf of the BTRP of the Defense Threat Reduction Agency (DTRA) the SWMP will support
approximately 12 Ukrainian researchers per Cohort. The researchers are expected to attend the kickoff
and closeout meetings in-person (COVID dependent). CH2M HILL/Jacobs will make all necessary travel
arrangements and accommodations (travel, lodging, and stipends) for participants that require travel to
the in-person meetings. Applicants must currently reside in Ukraine. Mentoring and bi-monthly
teleconferences are also required and will be done virtually.
Applications and Participant Selections
Applicants to the SWMP are only required to submit one application. Those individuals that apply and
are not selected for Cohort 1 may receive consideration for subsequent Cohorts. Application deadlines
for subsequent cohorts will be sent out in separate announcements. Because space is limited,
candidates are advised to prepare applications that are complete and appropriately responsive to the
questions in the application. The applications and CVs will be evaluated by the CH2M HILL/Jacobs
science team and program mentors. Only candidates with complete applications will be evaluated. Final
selection criteria may include but not be limited to: Academic or Professional record, qualifications,
SWMP preference factors (early-mid career, diversity, etc.), availability to attend in-person workshops,
motivation, and the personal statement.

Program Summary and Requirements
Program Goal
Application
Deadline
Who Should
Apply

SWMP Focus

Education
requirements
Language
requirements
How to Apply

Through English writing skill training and mentoring, the SWMP aims to support the
scientific and career goals of early-mid career Ukrainian researchers.
December 15, 2021
Early to mid-career biological, medical or veterinary scientists and PhD students
working in government institutions.
Primary Area:
➢ Especially dangerous pathogens of public health concern;
➢ Modern infectious disease diagnostics and technologies;
➢ Human and animal pathogens of concern to Ukraine;
➢ Biosurveillance, reporting, and epidemiology;
➢ OneHealth concepts and Zoonosis;
➢ Biological Risk Assessment and Biosecurity.
Bachelor of Science degree
Basic English language communication skills
Prepare your CV/resume in English. Fill in the application form, which you can
download HERE. Please read the instructions carefully and register to start your
submission. Please visit our webpage https://swmprogramua.com/about-swmpukraine/ to get all the necessary information.

Timeline
In 2022, four (4) cohorts of trainees will participate in the program. Key dates for Cohort 1:
•
•
•
•
•

01 November 2021: Call for applications opens;
15 December 2021: Call for applications closes;
20 December 2021: Preliminary participant selection announcement;
01 February 2022: Cohort 1 Kickoff Meeting;
04 May 2022: Cohort 1 Close Out Meeting.

The anticipated dates and activities for the three phases of Cohort 1 are outline here:
•

•

February 1-3, 2022: Kickoff event (3 days), where participants will gather for an overview of the
SWM program, participate in a writing and mentoring exercises, and work one-on-one with their
mentors to develop a workplan for the duration of the program.
February 4 - May 1, 2022: Mentoring phase (3 months-extensions will be considered on a caseby-case basis), where participants will work directly with their mentors, virtually, on developing
and submitting selected written products. Participation in bi-monthly group teleconferences to
provide status updates will also be required.

•

May 3-4, 2021: Close-out Meeting (2 days), where participants will share their experiences and
written products with the group. Event will overlap with Cohort 2 Kickoff event for joint
exercises.

If you have any questions, please visit our webpage https://swmprogramua.com/about-swmp-ukraine/
or contact us at ibtrsymposium@gmail.com, we will be happy to provide the necessary answers.

Please share this announcement with your network.

Regards,

David Smith
Senior Project Manager
CH2M HILL/Jacobs

