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Шановні колеги! 

До вашої уваги пропонуємо інформацію про стипендії від Фонду 

стипендій Австрійської Республіки, уряду Франції та Гентського 

університету. 

 

Бажаємо успіхів і натхнення!  

 

  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби 

Група міжнародного співробітництва 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  
 

mailto:ipacs.international@gmail.com
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Стипендії на наукові візити до Австрії 
 

Це можливість поїхати до Австрії, щоб протягом декількох місяців 

працювати над дослідженням для своєї дипломної роботи під наглядом викладача 

місцевого вишу. Програма забезпечить щомісячну стипендію та витрати на 

подорож для науковців, що досліджують медицину, сільське господарство, 

природничі, технічні, гуманітарні та соціальні науки, мистецтво.   

Візит триватиме від одного до чотирьох місяців і розпочнеться не раніше 

липня 2022 року.   

Програмою опікується Фонд стипендій Австрійської Республіки. Це одна з 

тисяч можливостей ЄС для українців. 

 

Кінцевий термін: 02 березня 2022 року о 00:59 за київським часом.  

 

Що ви отримаєте: 

 Щомісячну стипендію розміром 1 050 євро.  

 Компенсацію дорожніх витрат.  

 Допомогу з пошуком житла та оформленням страхування. 

 

Це стипендія для:  

 бакалаврів, магістрів та аспірантів до 35 років;  

 докторантів до 40 років. 

 

Що потрібно для участі? 

 Заповнена аплікаційна форма. 

 Резюме. 

 План візиту з описом досліджень, які ви вже провели та над якими 

будете працювати в Австрії.  

 Згода викладача австрійського вишу на науковий супровід під час 

стипендії. 

 Два рекомендаційні листи з вашого університету, написані протягом 

останніх півроку.  

 Сканкопія першої сторінки закордонного паспорта.  

 Сканкопія документа, що підтверджує ваш науковий ступінь.  

 Письмове підтвердження, що ви навчаєтесь на бакалавраті, 

магістратурі, аспірантурі чи докторантурі в Україні.   

  

Не забудьте додати переклад документів, виданих українською мовою. 

Переклад має бути англійською або німецькою мовою. 
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Як подати заявку? 

Зареєструйтесь на порталі (https://www.scholarships.at/ ) та заповніть 

онлайн-форму. 

 

Зверніть увагу 

 Якщо ви вже навчаєтесь в Австрії, ви не можете подаватися.  

 Ви отримаєте електронного листа з результатами конкурсу у травні 

2022. 

 

Дізнатися більше: https://grants.at/en/  

 

Котактна особа: Тереза Карамат teresa.karamat@oead.at  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scholarships.at/
https://grants.at/en/
mailto:teresa.karamat@oead.at
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ATLAS: Стипендії для кандидатів наук на 

проведення досліджень у Франції 

Це можливість пройти стажування у сфері суспільних та гуманітарних наук у 

Франції. У вас буде стипендія на два-три місяці, протягом яких ви зможете 

проводити польові дослідження, працювати у бібліотеках та архівах.  

Стажування пройде у період з березня по липень або з вересня по грудень 

2022 року.  

Стипендією опікується уряд Франції. Це одна з тисяч можливостей ЄС для 

України.  

 

Кінцевий термін: 10 грудня 2021 о 18:00 за київським часом.  

 

Що ви отримаєте: 

 Стипендію розміром 3 204 євро на два місяці або 4 704 євро на три 

місяці.  

 Допомогу Campus France в отриманні соціального страхування.  

 Підтримку у вирішенні адміністративних питань. 

 

Це конкурс для кандидатів наук, що: 

 мають українське громадянство; 

 працюють у галузі суспільних та гуманітарних наук: антропологія, 

літературознавство, мистецтвознавство, історія, географія, філософія, 

політичні науки, соціологія, археологія тощо; 

 захистили дисертацію не раніше 2016 року;  

 працюють в українському внз чи науковій установі; 

 запрошені на стажування до лабораторії чи дослідницького центру у 

Франції. 

 

Для участі потрібно: 

 Заповнена аплікаційна форма. 

 Опис дослідницького проєкту: проблематика, мета, бібліографія, 

програма перебування у Франції. 

 Резюме. 

 Перелік публікацій.  

 Копія диплома кандидата наук.  

 Листи підтримки від французької та української наукових установ.  

 Заявка має бути подана французькою або англійською мовою. 
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Щоб подати заявку потрібно: 

1. Зареєструйтесь на онлайн-платформі (http://calls.msh-

paris.fr/fmi/iwp/cgi?-db=FMSH_HFA_V0&-loadframes ).  

2. Оберіть рубрику «Programme Atlas incoming ANNEE 2020» та науковий 

конкурс «FMSH-AFU : Ukraine > France». 

3. Заповніть форму і завантажте всі документи одним PDF-файлом.  

 

Важливо! 

 Якщо ви поки що не маєте партнерської  інституції у Франції, 

перегляньте каталог ScanR (https://scanr.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ ). 

 Ви дізнаєтесь результати конкурсу на початку лютого 2022 року. 

 Якщо ви раніше не брали участі у конкурсі, ваша заявка отримає 

перевагу. 

 

Дізнатися більше: https://institutfrancais-

ukraine.com/etudier/bourses/atlasfmsh?fbclid=IwAR2BxA7TQPhxSkaxnFKcsmz-

w0gC9g4YTNwp2za20dFGPrGZ4LASfOqina8  

 

Контакти: Каріна Охріменко, координаторка стипендій уряду Франції 

karina.okhrimenko@ifu.kiev.ua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://calls.msh-paris.fr/fmi/iwp/cgi?-db=FMSH_HFA_V0&-loadframes
http://calls.msh-paris.fr/fmi/iwp/cgi?-db=FMSH_HFA_V0&-loadframes
https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/atlasfmsh?fbclid=IwAR2BxA7TQPhxSkaxnFKcsmz-w0gC9g4YTNwp2za20dFGPrGZ4LASfOqina8
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/atlasfmsh?fbclid=IwAR2BxA7TQPhxSkaxnFKcsmz-w0gC9g4YTNwp2za20dFGPrGZ4LASfOqina8
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/atlasfmsh?fbclid=IwAR2BxA7TQPhxSkaxnFKcsmz-w0gC9g4YTNwp2za20dFGPrGZ4LASfOqina8
mailto:karina.okhrimenko@ifu.kiev.ua
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Стипендії Гентського університету науковцям, що 

здобувають PhD 
 

Це можливість захистити докторську дисертацію одразу в двох 

університетах:  українському та одному з провідних університетів Бельгії — 

Гентському. Ви розпочнете та звершите дослідження у Бельгії, а між цим 

працюватимете над дисертацією в Україні. Програма покриває дві подорожі до 

Генту та стипендію під час перебування там. Для подачі потрібна попередня згода 

від наукових керівників в обох країнах. 

Це одна з тисяч можливостей ЄС для України. 

 

Кінцевий термін: 01 лютого 2022 року о 23:59 за київським часом 

 

Що ви отримаєте: 

 Щомісячну стипендію розміром 2252 євро, яку ви отримуватимете під 

час перебування в Гентському університеті 

 Ступінь PhD Гентського університету  

  

Також у вашого наукового керівника з Гентського університету буде 8000 

євро на покриття операційних витрат, пов’язаних з дослідженням, і подорожей. 

 

Це можливість для українських науковців, що мають:  

 актуальну і перспективну тему докторської дисертації; 

 наукового керівника в Гентському університеті. Щоб знайти його, 

ознайомтесь зі списком факультетів і тем досліджень на сайті; 

 іншу стипендію на час дослідження в Україні; 

 наукового керівника в українському університеті; 

 можливість повністю сконцентруватися на дисертації в Україні. 

Кандидати можуть присвячувати викладанню та іншим завданням не 

більше 10% свого часу. 

 

Для участі потрібно: 

 Аплікаційна форма, заповнена англійською мовою. Надайте список 

ваших наукових публікацій, тему дисертації, план роботи, опишіть 

мотивацію. 

 Рекомендація від потенційного наукового керівника з Гентського 

університету.  

 Оцінка етичності та біобезпеки запропонованої теми дисертації. Цей 

документ повинен заповнити науковий керівник з Гентського 

університету.  
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 Офіційне підтвердження від українського університету, що під час 

роботи над дисертацією ви 24 місяці отримуватимете від них 

стипендію або заробітну плату.  

 Копії дипломів з додатками, де зазначені ваші оцінки.  

 Виписки з академічними рейтингами. 

  

Шаблони документів можна завантажити на сайті 

(https://www.ugent.be/en/research/funding/bof/dos/docos.htm?fbclid=IwAR22VCh

D1AQoJ3ouJoA2V8SkjHNHCXFOfT21CQxJTXoj88eu4esV7bpK3rk ). 

 

Уважно прочитайте умови подачі, підготуйте документи і надішліть їх на 

BOFapplication@ugent.be. Поставте у копію професора Гентського університету, що 

має стати вашим науковим керівником.  

 

Зверніть увагу! 

 Організатори можуть піти вам назустріч, якщо ваш університет вимагає, 

щоб ви розпочали дослідження в Україні. Потрібно буде пояснити, чому 

це необхідно, та додати підтверджуючі документи.  

 Ви зможете дізнатися результати конкурсу онлайн після 18 травня 

2022.  

 Перший візит до Гентського університету має відбутися між 1 жовтня 

2022 року і 28 лютого 2023 року.  

 Гентський університет заохочує жінок-дослідниць подаватися на цю 

стипендію. Тому в одного наукового керівника може бути не більше 

двох кандидатів на конкурс за умови, що вони різної статі. 

 

Контакти: координаційний відділ BOF@UGent.be  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ugent.be/en/research/funding/bof/dos/docos.htm?fbclid=IwAR22VChD1AQoJ3ouJoA2V8SkjHNHCXFOfT21CQxJTXoj88eu4esV7bpK3rk
https://www.ugent.be/en/research/funding/bof/dos/docos.htm?fbclid=IwAR22VChD1AQoJ3ouJoA2V8SkjHNHCXFOfT21CQxJTXoj88eu4esV7bpK3rk
mailto:BOFapplication@ugent.be
mailto:BOF@UGent.be
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До уваги зацікавлених осіб! 

 

Щоб підписатися на електронну версію Інформаційного 

вісника, надішліть заявку на нашу електронну адресу 

ipacs.international@gmail.com та додайте коротку 

інформацію про себе: ім’я, прізвище, статус в КНУ імені 

Тараса Шевченка (студент, аспірант,  докторант, науково-

педагогічний працівник, інший фахівець),  

Ваша електронна адреса. 

 

Більше інформації про заходи міжнародного характеру 

Ви зможете дізнатися на сайті Навчально-наукового 

інституту публічного управління та державної служби 

КНУ імені Тараса Шевченка у рубриці  

"Міжнародне співробітництво" 

www.ipacs.knu.ua 

або на сторінці Групи міжнародного співробітництва  

ННІ ПУДС в мережі Фейсбук 

https://www.facebook.com/pacs.knu.international  

 

НАШІ  КОНТАКТИ: 

Група міжнародного співробітництва 

Навчально-наукового інституту публічного 

управління та державної служби  

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

вул. Академіка Ромоданова, 12/2, к. 207 

м. Київ, 04050 

тел./факс (044) 481-21-76 

E-mail: ipacs.international@gmail.com 
 

Інформаційний вісник підготувала: 

Людмила Пустовойт 

mailto:ipacs.international@gmail.com
http://www.ipacs.knu.ua/
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