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Шановні колеги! 

До вашої уваги пропонуємо інформацію про стипендіальні програми 

Beyond borders, Коїмбрської групи для молодих дослідників, 

стипендію від Турецької Республіки, програму професійних стажувань 

від Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту США 

та онлайн подію про безкоштовне навчання у Словаччині.   

 

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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Beyond borders: стипендії науковцям, що здобувають PhD 

 
Це можливість для науковців, що пишуть дисертацію на здобуття ступеня PhD на 

тему кордонів. Ви отримаєте щомісячну стипендію розміром до 1 400 євро, що 

дозволить працювати над емпіричним або теоретичним дослідженням, що 

стосується наступних аспектів:  

 

 Траєкторії міграції та мобільність культурно-інтелектуального виробництва; 

 Соціокультурний вимір кордонів; 

 Культурні кордони і їх відображення в культурі та мистецтві; 

 Циркуляція ідей і знань; 

 Зміни в розумінні поняття «національний»;  

 Транснаціональні і глобальні культурні інституції та канони; 

 Деколоніальнізуюча деколоніальність – децентралізований підхід до 

виробництва, поширення, навчання і дій. 

Стипендії надає німецька фундація ZEIT. Це одна з тисяч можливостей ЄС для 

України. 

 

Кінцевий термін: 01 березня 2022 о 23:59 за київським часом 

 

Що ви отримаєте? 

 Магістри останнього року навчання й кандидати, що тільки починають 

формулювати тему дисертації, зможуть упродовж десяти місяців отримувати 

стипендію розміром 1 200 євро та взяти участь у семінарі з розробки 

дисертаційних проєктів. 

 Кандидати, що вже навчаються на PhD-програмах і почали працювати над 

дисертацією, зможуть від одного до трьох років отримувати щомісячну 

стипендію розміром 1400 євро. 

 Кандидати, що вже завершують роботу над дисертацією, зможуть протягом 

року отримувати  щомісячну стипендію розміром 1 400 євро. 

 

Ви можете податися на цю стипендію, якщо:  

 маєте магістерський диплом і готуєтесь писати дисертацію на здобуття PhD 

або вже навчаєтеся на PhD-програмі; 

 ваша академічна успішність вище середнього рівня; 
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 тема вашої дисертації стосується кордонів у політичному, соціальному, 

віртуальному, інтелектуальному або культурному вимірі та має наукову 

новизну. 

 

Для участі потрібно заповнити аплікаційну форму, до якої слід додати: 

 ідею дослідження; 

 план дослідження з часовим графіком; 

 резюме; 

 копію диплома; 

 два рекомендаційних листи від університетських викладачів. 

 

Заповніть аплікаційну форму на онлайн-платформі (https://beyondborders.zeit-

stiftung.de/application ) 

 

Зверніть увагу! 

 Умови програми дозволяють працювати до 10 годин на тиждень, якщо  

місячний дохід не перевищує 600 євро. Це потрібно обговорити з Фондом.  

 Вам потрібно буде представити дослідження на щорічній весняній 

конференції. Перед конференцією потрібно подати статтю обсягом десять 

сторінок, що звертається до конкретного аспекту дисертації. 

 

Контакти: Розенка Бабінец (координаторка стипендій) babinets@zeit-stiftung.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://beyondborders.zeit-stiftung.de/application
https://beyondborders.zeit-stiftung.de/application
mailto:babinets@zeit-stiftung.de
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Стипендіальна програма університетів Коїмбрської групи 

для молодих дослідників 

 
Університети Коїмбрської групи пропонують короткострокові візити 

молодим дослідникам з вищих навчальних закладів країн Європейського сусідства, 

зокрема й України. 

Основна мета цієї стипендійної програми – надати можливість науковцям 

проводити дослідження, в яких вони вже беруть участь у рідних навчальних 

закладах. Це також дає їм можливість встановити наукові та дослідницькі контакти. 

Університети Коїмбрської групи, які задіяні у цій програмі, фінансують стипендії. 

Водночас за адміністративний менеджмент заявок відповідає офіс Коїмбрської 

групи. 

Нижче наведено країни, які мають право на участь у стипендійній програмі 

2022 року. Будь ласка, зверніть увагу, що деякі університети Coimbra Group можуть 

обмежувати право на участь у деяких із країн, перерахованих нижче.  

Албанія, Алжир, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Боснія і Герцеговина, 

Єгипет, Республіка Північна Македонія, Грузія, Ізраїль, Йорданія, Казахстан, 

Косово, Киргизстан, Ліван, Лівія, Молдова, Чорногорія, Марокко, Палестинська 

автономія, Росія, Сербія, Сирія, Таджикистан, Тунісу, Туркменістан, Україна та 

Узбекистан. 

В стипендійній програмі 2022 року беруть участь такі університети 

Коїмбрської групи: 

 

 Гранадський університет (Іспанія) 

 Університет Граца (Австрія) 

 Гейдельберзький університет (Німеччина) 

 Університет Олександру Йоана Кузи в Яссах (Румунія) 

 Ягеллонський університет у Кракові (Польща) 

 Левенський католицький університет (Бельгія) 

 Університет Падуї (Італія) 

 Університет Пуатьє (Франція) 

 Університет Саламанки (Іспанія) 

 Сієнський університет (Італія) 

 

Апліканти повинні відповідати таким критеріям: 

 дата народження: не раніше 1 січня 1987 року. 

 бути громадянами однієї з перерахованих вище країн і проживати в ній. 

 бути дійсними співробітниками університету або вищого навчального 

закладу еквівалентного рівня акредитації, розташованого в одній з 

перерахованих вище країн і мати постдокторський або еквівалентний рівень; 
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щоправда, деякі навчальні установи можуть надавати можливості для 

докторантів. 

 

Процедура подачі заявки 

Кандидати можуть подавати заявку лише в один університет. Кілька заявок 

від одного апліканта не вважатимуться дійсними. Цього, 2022 року, тільки 

перелічені університети беруть участь у стипендіальній програмі Коїмбрської 

групи. Заявники повинні зареєструватися он-лайн до 15 квітня 2022 року опівночі 

(за Брюссельським часом) на сайті Коїмбрської групи: www.coimbra-

group.eu/activities/scholarships  

Очікується, що на цьому етапі апліканти не надаватимуть жодних документів, 

однак університети можуть попросити зробити це пізніше. Кандидати повинні 

вказати ім'я та контактні дані академічного керівника в університеті (сторони, яка 

приймає). Учасник відбору також має надати підтвердження (лист або електронний 

лист) від керівника, де чітко зазначено, що він/вона готовий (а) контролювати 

роботу кандидата під час дослідження в університеті Коїмбрської групи. Цей лист 

слід завантажити в аплікаційну форму. Заявки, які не відповідають цій вимозі, не 

будуть розглянуті. 

Інформацію потрібно надавати англійською мовою. Офіс Коїмбрської групи 

індивідуально повідомить про отримання кожної аплікації. Протягом двох тижнів 

після подання онлайн-заявки Ви повинні отримати електронного листа від офісу 

Коїмбрської групи, який підтверджує, чи була Ваша заявка отримана чи ні. Однак це 

буде лише підтвердження отримання Вашої заявки. Якщо ви не отримали такого 

листа, це означає, що ваша заявка не була правильно надіслана або виникла 

технічна проблема. У цьому випадку, будь ласка, зв'яжіться з info@coimbra-group.eu  

не пізніше 30 квітня 2022 року. 

 

Процедура відбору 

Офіс Коїмбрської групи здійснюватиме адміністративну перевірку заявок, 

щоб вибрати кандидатів, які відповідають критеріям програми. Університети, які 

прийматимуть стипендіатів, здійснюватимуть відбір кандидатів. Коли відбір буде 

узгоджено, університет – сторона, яка прийматиме учасника, може надіслати 

запрошення безпосередньо успішному апліканту. Офіс Коїмбрської групи 

зв'яжеться з усіма кандидатами та поінформує їх про результати відбору. Успішні 

заявники, які в цей час працюють в університеті, несуть відповідальність за те, щоб 

їхні установи надавали їм відпустку для проведення запропонованого візиту. 

 

Детально про стипендійну програму на сайті: https://www.coimbra-

group.eu/scholarships/european-neighbourhood/   

Інформаційна брошура https://www.coimbra-group.eu/wp-

content/uploads/Call_2022_EN_brochure.pdf  

або за e-mail office@coimbra-group.eu .   

http://www.coimbra-group.eu/activities/scholarships
http://www.coimbra-group.eu/activities/scholarships
mailto:info@coimbra-group.eu
https://www.coimbra-group.eu/scholarships/european-neighbourhood/
https://www.coimbra-group.eu/scholarships/european-neighbourhood/
https://www.coimbra-group.eu/wp-content/uploads/Call_2022_EN_brochure.pdf
https://www.coimbra-group.eu/wp-content/uploads/Call_2022_EN_brochure.pdf
mailto:office@coimbra-group.eu
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Стипендіальна програма Турецької Республіки 
 

Türkiye Scholarships — це фінансована державою стипендіальна програма 

вищої освіти, яку проводить Турецька Республіка для іноземних студентів. 

Основною метою Türkiye Scholarships є надання рівних можливостей успішним 

студентам у всьому світі для отримання ними стипендіальної освіти за 

міжнародними стандартами. Вона також спрямована на розвиток взаємного 

співробітництва між Турецькою Республікою та іншими країнами і внесок у 

регіональний та глобальний розвиток у багатьох сферах від академії до мистецтва, 

від економіки до літератури, технологій до архітектури. 

 

Що покриває стипендіальна програма: 

 забезпечує місце для навчання в університетах і факультетах. 

 включає плату за навчання. 

 дозволяє вивчити мову країни з 1-річним курсом турецької мови. 

 надає житло студентам, які прибувають у нову країну. 

 підтримує вас під час подорожі до Туреччини та коли ви повертаєтеся до 

своєї країни після закінчення періоду навчання та покриває ваш одноразовий 

авіаквиток. 

 дозволяє в повній мірі скористатися широкими медичними послугами, коли 

це необхідно, разом із медичним страхуванням. 

 також надає щомісячну стипендію – 1000 TL на рівні бакалавра, 1400 TL на 

рівні магістра та 1800 TL на рівні PhD на місяць. 

 

Türkiye Scholarships пропонує багато можливостей для отримання 

кваліфікованих стипендій, починаючи від довгострокових стипендій за 

програмами освітнього рівня бакалавра, магістра та доктора філософії для 

проведення досліджень, стипендій в галузі мистецтва до спільних стипендіальних 

програм, створених з міжнародними авторитетними установами. 

 

Період подачі необхідних документів на стипендіальну програму: 10 січня 

– 20 лютого 2022 року. 

Більше інформації щодо важливих дат проходження конкурсу 

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/calendar  

 

Вимоги до кандидатів. 

Вікові обмеження. 

Для програм бакалаврату: вік до 21 року.  

Для магістерських програм: вік до 30 років.  

Для програм PhD: вік до 35 років. 

Для дослідницької стипендії: вік до 45 років. 

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/calendar
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Можуть подаватися на програму громадяни всіх країн, випускники або ті, хто 

закінчить навчання наприкінці поточного навчального року (до серпня 2022 р.), 

дослідники та науковці. 

Не можуть подаватися на програму громадяни Турецької Республіки та 

особи, які втратили турецьке громадянство; особи, які в даний час навчаються на 

програмах турецьких університетів на рівні освіти, на який вони будуть подаватися. 

Більш детально за посиланням:  

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/scholarshipsprograms  

 

5 кроків щоб падати документи на отримання стипендії: 

1. Створити персональний акаунт на Türkiye Scholarships Application System 

(TBBS) 

2. Завантажити всі необхідні документи. 

3. Вказати університет та програму, яку ви бажаєте. 

4. Написати дійсний лист про наміри пояснюючи свій вибір, очікування та цілі 

на майбутнє. 

5. Після перегляду всіх етапів і документів, необхідно підтвердити вашу заявку. 

 

Перелік необхідних документів. 

Для заявок, поданих онлайн через систему заявок на отримання стипендій 

Türkiye Scholarships Application System (TBBS), усі кандидати повинні завантажити 

в систему такі документи: 

 Дійсний документ, що посвідчує особу, посвідчення особи або паспорт. 

 Фотографія кандидата, зроблена за останній рік. 

 Результати національного іспиту (якщо є). 

 Диплом або тимчасове свідоцтво про закінчення навчання. 

 Додаток до диплому. 

 Результати міжнародних іспитів (GRE, GMAT, SAT тощо), якщо цього вимагає 

обраний університет або програма. 

 Результати міжнародних мовних тестів, таких як TOEFL, DELF, якщо цього 

вимагає вибраний університет або програма. 

 Пропозиція щодо теми дослідження та письмовий приклад дослідження, яке 

ви проводили (тільки для PhD заяв). 

Більш детально за посиланням https://www.turkiyeburslari.gov.tr/applysteps  

 

Оцінювання кандидатів. 

Усі заявки розглядаються на основі таких основних критеріїв, як мінімальні 

досягнення в навчанні, вікові обмеження для кожного рівня освіти та необхідні 

документи. 

Заявки від погоджених кандидатів розглядаються Експертним комітетом за 

різними критеріями, такими як академічний статус, попередня кваліфікація, 

академічні інтереси, кар’єрні цілі, узгодженість преференції вибору, зміст листа про 

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/scholarshipsprograms
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/applysteps
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наміри та участь у громадській діяльності. Після цього етапу встановлюється 

остаточний список кандидатів, які мають право на співбесіду. 

Кандидати, відібрані з більш ніж 100 країн у остаточному списку, оцінюються 

комісіями співбесіди, до складу яких входять науковці та експерти. Інтерв’ю 

зазвичай триває 15-30 хвилин. 

Результати співбесід з абітурієнтами, проведених комісіями співбесіди, 

оцінюються приймальною комісією та формується список претендентів, які 

отримають стипендію. 
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Програма професійних стажувань (PFP)  
 

Бажаєте отримати стипендію і напрацювати зв'язки з майбутніми лідерами у 

Сполучених Штатах? Відкрито довгоочікуваний набір на участь у програмі 

професійних стажувань (PFP) на тему «Врядування та суспільство» на осінь 2022 

та весну 2023. 

Програма професійних стажувань (PFP) для Європи та Євразії – це 

двостороння глобальна програма обміну, розроблена для сприяння 

взаєморозумінню, покращення лідерства та професійних навичок. PFP розбудовує 

довготривалі, стійкі партнерські відносини між лідерами середнього рівня зі 

Сполучених Штатів та інших країн, включаючи Україну.  

Учасники PFP проходять інтенсивні 5-6-тижневі стажування в некомерційних 

організаціях, підприємствах приватного сектору та державних установах у 

Сполучених Штатах для індивідуального професійного розвитку. 

Програма професійних стажувань фінансується Бюро з питань освіти та 

культури Державного департаменту США та керується Американськими радами 

з міжнародної освіти. 

Заявки приймаються до 28 березня 2022 року: 

https://ais.americancouncils.org/pfp та https://www.professionalfellows.org/  
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Навчання в ЄС безкоштовно: Словаччина 

Онлайн-подія 
Освіта в Європі безкоштовно та легко? Невже це не жарт? 

Посли європейської молоді в Україні точно знають, що це РЕАЛЬНІСТЬ, яка 

доступна кожному та кожній вже зараз. Саме тому у січні 2021 ми розробили проект 

«Навчання в ЄС безкоштовно», у межах якого упродовж наступних місяців 

відбудеться серія зустрічей, спікери та спікерки яких розкажуть усе про особливості 

та стипендії для навчання у різних країнах Європейського Союзу. Ми вже мали 

нагоду поговорити з вами про навчання в Німеччині, Угорщині, Бельгії, Швеції, 

Франції, Естонії, Італії, Литві, Австрії, Польщі, Данії та Чехії. 

Наступна країна - лідер по кількості замків та найбільший виробник по 

кількості автомобілів у світі. Її столиця знаходиться на кордоні двох держав - у 

самому серці Європи! 

Поговоримо про Словаччину! 

Що на вас чекає? Безцінна інформація про: 

– особливості системи вищої освіти в Словаччині 

– вимоги для вступу на бакалаврські та магістерські програми 

– стипендії для українців та українок 

– рекомендації щодо адаптації в Словаччині 

Спікер заходу – Юрій Грицак: 

– Учень третього року в LEAF Academy - міжнародна середня школа-інтернат 

(Словаччина, Братислава) 

– Голова комітетів в Моделі Європейського Парламенту в Словаччині (з 2020) 

– Yale Young Global Scholars Alumnus (2021) 

– Засновник проєкту International Diplomacy Platform (проведення конференцій-

моделей з 2019) 

Організатор події: EU neighbours east  

Дата проведення заходу: 23 лютого о 18:30 

Місце проведення: онлайн-платформа Zoom 

Дедлайн реєстрації: 22 лютого о 18:30 

Що потрібно, щоб потрапити на захід? Зареєструватися за посиланням: 

https://forms.gle/KuvEeo9cSR84AwjR7 . 

Чи надійде підтвердження реєстрації? Так, до 12:00 23 лютого (раптом 

підтвердження не надійде, обов’язково пишіть на yeasukraine@gmail.com ) 

Більше інформації про Послів європейської молоді: 

https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth/yeas  
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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) 431-48-77 

E-mail: ipacs.international@gmail.com 
 

Інформаційний вісник підготувала: 

Людмила Пустовойт 
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