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Шановні друзі! 

У цьому випуску ми пропонуємо до вашої уваги інформацію про Єврошколу 

від Представництва ЄС в Україні, стипендії уряду Чехії на навчання  

в магістратурі та аспірантурі та можливість отримання франко-українського 

диплому з менеджменту для українських студентів. 

 

  

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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EU Study Days: єврошкола для школярів та студентів 
 

Це шанс дізнатися більше про ЄС для студентів та учнів старших класів. 

Ви також знайдете однодумців, з якими можна обмінюватися досвідом, 

втілювати проєкти та будувати майбутнє України як європейської держави. 

Навчання відбуватиметься з 20 вересня по 31 жовтня 2022 року. На вас 

чекають активні дискусії, живе спілкування та лекції дипломатів та провідних 

експертів з ЄС та України. Участь — безкоштовна. 

Програмою опікується Представництво ЄС в Україні. Це одна з тисяч 

можливостей ЄС для України. 

 

Коли буде відбуватися навчання? 
 З 20 вересня до 31 жовтня 2022. 

 

Переваги 

 10 навчальних модулів, які складаються з лекцій провідних експертів, 

відкритих дискусій, творчих майстерень, дебатів, ігор та тестів на 

перевірку знань. 

 Сертифікат про проходження курсу. Якщо ви навчаєтеся в університеті-

партнері програми, курс можуть зарахувати до одного із предметів.  

 Студенти та аспіранти вишів разом з випускниками попередніх років 

візьмуть участь у конкурсі на реалізацію свого міні-проєкту, який буде 

спрямований на просування інтересів громади, ідей європейської 

інтеграції, запобігання дезінформації, комунікації тощо. 

 20 найкращих учасників відвідають літню або зимову школу, яка 

відбудеться на базі одного з закладів вищої освіти України. 

 

Організатори чекають на заявки від:   

 учнів 9-11 класів середніх шкіл, ліцеїв та гімназій; 

 студентів останнього курсу бакалаврату або магістратури денної форми 

навчання та аспірантів будь-якої форми навчання. 

 

Що потрібно для участі? 

 Заповнена заявка. 

 Знання англійської мови на рівні B1-C1. 

 Онлайн-тест на перевірку знань на європейську тематику. 

 

Заповніть онлайн-форму: 

 Для школярів. 

 Для студентів.  

Ви отримаєте результати конкурсу на електронну пошту не пізніше 18 

вересня 2022 року. Організатори оберуть 40 школярів та 40 студентів. 

 

 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/385?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=275254249
https://learnenglish.britishcouncil.org/english-levels/online-english-level-test
https://docs.google.com/forms/d/1jUQKd8aGoeCUfOT2F_EHC6rXU05oVPOqNcmpwwOLgpE/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1ym5e5PYj03uZiGv2I8o9cMtCw5fK6riil3NXlc8R9pE/viewform?edit_requested=true
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Кінцева дата подачі заявок: 18.00, 10 вересня 2022. 

 

Зверніть увагу! 

Ви не можете подати заявку, якщо вже брали участь у програмі EU Study 

Days. 

 

Більше про програму за посиланням:  

https://www.eustudydays.in.ua/2022/07/20/predstavnycztvo-yec-v-ukrayini-

ogoloshuye-novyj-nabir-do-yevroshkil-

2022/?fbclid=IwAR3h1oSBM7Pl7VhRZx_kIjZmhCcLPn5akUhjw83Q1JeOhX9Ws

APIzCfYf8w  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/385?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=275254249
https://www.eustudydays.in.ua/2022/07/20/predstavnycztvo-yec-v-ukrayini-ogoloshuye-novyj-nabir-do-yevroshkil-2022/?fbclid=IwAR3h1oSBM7Pl7VhRZx_kIjZmhCcLPn5akUhjw83Q1JeOhX9WsAPIzCfYf8w
https://www.eustudydays.in.ua/2022/07/20/predstavnycztvo-yec-v-ukrayini-ogoloshuye-novyj-nabir-do-yevroshkil-2022/?fbclid=IwAR3h1oSBM7Pl7VhRZx_kIjZmhCcLPn5akUhjw83Q1JeOhX9WsAPIzCfYf8w
https://www.eustudydays.in.ua/2022/07/20/predstavnycztvo-yec-v-ukrayini-ogoloshuye-novyj-nabir-do-yevroshkil-2022/?fbclid=IwAR3h1oSBM7Pl7VhRZx_kIjZmhCcLPn5akUhjw83Q1JeOhX9WsAPIzCfYf8w
https://www.eustudydays.in.ua/2022/07/20/predstavnycztvo-yec-v-ukrayini-ogoloshuye-novyj-nabir-do-yevroshkil-2022/?fbclid=IwAR3h1oSBM7Pl7VhRZx_kIjZmhCcLPn5akUhjw83Q1JeOhX9WsAPIzCfYf8w
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Стипендії уряду Чехії на навчання  

в магістратурі та аспірантурі 
 

Це можливість поїхати до Чехії, щоб отримати ступінь магістра або 

захистити докторську дисертацію. Стипендія покриє витрати на навчання та 

перебування за кордоном.  

Магістратура триває від двох до трьох років. Ви можете обрати навчальну 

програму англійською або чеською мовами. Аспірантура передбачає навчальні 

програми англійською мовою тривалістю від трьох до чотирьох років.  

Стипендією опікується уряд Чеської Республіки. Це одна з тисяч 

можливостей ЄС для України. 

Це стипендії для студентів з України, Боснії і Герцеговини, Грузії, 

Молдови, Камбоджі, Ефіопії, або Замбії. 

 

Переваги 

 Щомісячна стипендія: для магістрів — близько 570 євро, для аспірантів — 

близько 610 євро. Ви будете отримувати стипендію тільки під час 

перебування у Чехії. 

 Соціальне та медичне страхування на період навчання. 

 Допомога в пошуку студентського житла.  

 Доступ до всіх наявних університетських ресурсів.  

 Річні підготовчі курси в Інституті мови та підготовчих студій Карлового 

університету для тих, хто обрав навчальну програму чеською мовою. 

 

Що потрібно для участі? 

 Онлайн-заявка, заповнена англійською або чеською мовою. 

 Тест на загальні знання.  

 Тест на знання англійської мови, якщо ви обрали навчальну програму 

англійською мовою. 

 Володіння чеською мовою на рівні B2 за шкалою CERF, якщо ви обрали 

навчальну програму чеською мовою. 

 

Як подати заявку? 

Заповніть онлайн-заявку. Не забудьте пройти тести, інакше вашу заявку не 

розглянуть. 

Якщо ваша заявка буде успішною, потрібно буде пройти співбесіду та 

подати усі необхідні документи. 

 

Зверніть увагу! 

 Заявки приймаються постійно до 30 вересня 2022 року. 

 Ви не зможете змінити ні університет, ні програму, ні мову навчання. 

 Ви дізнаєтеся, чи отримали стипендію до кінця 2022 року.  

 Вам потрібно буде самостійно оплатити витрати на дорогу. 

https://www.msmt.cz/file/58175_1_2/
https://www.msmt.cz/file/58173_1_2/
https://www.msmt.cz/file/58174_1_2/
https://ujop.cuni.cz/
https://ujop.cuni.cz/
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/380
http://registr.dzs.cz/registr.nsf
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/380
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Детальна інформація про стипендію, умови і подання заявки за 

посиланнями: 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/380  

https://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/government-scholarships-

developing-countries-2?lang=2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/380
https://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/government-scholarships-developing-countries-2?lang=2
https://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/government-scholarships-developing-countries-2?lang=2
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Франко-український диплом з менеджменту для 

українських студентів 
 

Асоціація «Echanges Lorraine Ukraine» та Фундація Global Ukraine 

розпочали спільний навчальний проєкт завдяки якому українські студенти 3 року 

навчання можуть отримати франко-український диплом за спеціальністю 

«Міжнародний Менеджмент та Торгівля». Бакалаври матимуть можливість 

навчатися в Школі менеджменту IAE Metz, яка була створена у 1988 році й до 

сьогодні щороку пропонує своїм 1400 студентам навчальні курси для здобуття 

вищої освіти. 

Навчання розпочинається у жовтні 2022 року та передбачає 250 годин 

навчання + 250 годин уроків французької мови для іноземців (FLE) з жовтня по 

березень, а також стажування з квітня (тривалість - 3-6 місяців). 

Подавати заявку можуть студенти 3-го курсу (незалежно від 

спеціальності, з мінімальним рівнем володіння французької мови), які 

перебувають в Україні або тимчасово переїхали до Франції чи Європи та хочуть 

отримати базові навички в галузі управління міжнародними проектами та 

міжнародної торгівлі. Переміщені особи з України, які вже мають певний 

професійний досвід, також можуть підвищити свою кваліфікацію за 

пролонгованою формою навчання. 

У разі відсутності необхідних документів, за наявності еквівалентного 

професійного досвіду є можливість проведення співбесіди з керівником 

навчального процесу. Кандидат також повинен представити професійний 

проєкт, який відповідає цілям навчання. 

 

Деталі програми тут: https://www.global-ukraine.org/news/ukrajinski-

studenti-mozhut-otrimati-franko-ukrajinskiy-diplom-z-menedzhmentu/news_details 

Контакти: pr@global-ukraine.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.global-ukraine.org/news/ukrajinski-studenti-mozhut-otrimati-franko-ukrajinskiy-diplom-z-menedzhmentu/news_details
https://www.global-ukraine.org/news/ukrajinski-studenti-mozhut-otrimati-franko-ukrajinskiy-diplom-z-menedzhmentu/news_details
mailto:pr@global-ukraine.org
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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  
 

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

