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Дорогі друзі! 

Сьогодні – останній випуск нашого видання у цьому році. 

Ми вітаємо вас із прийдешнім Новим 2023 роком та різдвяними святами!  

Нехай вони принесуть усім нам гарні новини, щасливі події, додадуть наснаги та творчого 

натхнення, а також наповнять серця добром, любов’ю та вірою у здійснення заповітних мрій 

та сподівань! 

Нехай наступний рік буде переможним у всіх сенсах! 

Бажаємо з радістю та посмішкою зустрічати кожен день, обов’язково досягати всього, чого 

бажають ваші серця. Нехай у діяльності завжди буде море гідних ідей та перспектив, нехай у 

житті завжди на вас чекає безліч радощів, приємних зустрічей та цікавих подій! 

Дякуємо за співпрацю у 2022 році та сподіваємося на її успішне продовження в новому році! 

 

З повагою 

Група міжнародного співробітництва ННІ публічного управління та державної служби 
 

 

 

 

 

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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DAAD: дослідницькі стипендії для викладачів та 

науковців 
 

Це можливість попрацювати над своїм науковим дослідженням в одному з 

університетів Німеччини. 

Програма покриє  щомісячну стипендію, квитки туди й назад та 

страхування. За вами — обрати університет та домовитися про співпрацю.  

Програма триває від одного до трьох місяців. Ви повинні з'їздити до 

Німеччини до січня 2024 року.   

Це одна з численних можливостей DAAD для українців й одна з тисячі 

програм, які може запропонувати ЄС. 

 

Кінцевий термін подання: 05 січня 2023 року 

 

Переваги: 

 Щомісячна стипендія. 2000 євро для асистентів викладачів, викладачів та 

доцентів та 2150 євро — для професорів.  

 Відшкодування витрат на дорогу до Німеччини й назад. 

 Медичне страхування.  

 Нетворкінг та обмін досвідом з колегами з-за кордону. 

 

Це стипендії для українських викладачів та науковців, які:  

 мають докторський ступінь; 

 офіційно працевлаштовані в українському університеті або виші; 

 знають іноземну мову, якою викладають в університеті. 

 

Для участі потрібно: 

 Заповнена аплікаційна форма. 

 Резюме у форматі таблиці — до 3 сторінок. 

 Перелік наукових публікацій — до 3 сторінок. 

 Детальний опис дослідницького проєкту, над яким ви будете працювати — 

до 10 сторінок. Зазначте також бажаний період перебування у Німеччині. 

 Підтвердження від німецького університету, на базі якого ви будете 

проводити дослідження.  

 Копія сертифікату про ваш науковий ступінь.  

 Мовний сертифікат, який підтверджує знання іноземної мови, якою 

викладають в університеті.  

 

Усі документи мають бути у форматі PDF. Не забудьте додати переклад 

документів англійською або німецькою мовою. 

 

Подайте заявку через онлайн-портал DAAD. Покрокова інструкція тут. 

https://mydaad.b2clogin.com/mydaad.onmicrosoft.com/B2C_1A_signup_signin_DAP_saml/samlp/sso/login?SAMLRequest=fZFdS8MwFIb%2FSsl9P%2B2qC2uhrggFleHEC29KbE63QJrUnFTdvzeNKPNCIRB4OO978pANslFOtJ7tUT3A6wxog7YpyX6VrfKEsSQsWJ6FKQAP1wNbh0lSpJwnwC%2BvchI8gUGhVUmyKCFBizhDq9AyZR1KMhd0p3hML2he0LR4JkHjNgjFrE8drZ2QxvF44ozx6CXrpT4IFfV6%2FGZajaI3GvVgPb7Otl1adygOap78JVTX1LtuEYm9TYyoY19EghttevB2JRmYRFheuWOI4g1%2ByMcoFVKfLclsFNUMBVLFRkBqe7qv726pM6ST0Vb3WpJqs0xTL2zO8v%2FH3VowizmpFtbtd5v4rOerdKL3Ltg2Oy1Ff1oERmb%2F7k2j1BPBw8GP0lnhBL0YBHAS1FLq960BZp2uNTOQuPpa%2BvvTq08%3D&RelayState=oucvsvuqaaqowausoreedozfazoqqwrddqedxyu&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2F09%2Fxmldsig%23rsa-sha1&Signature=LG0NXLcW98i%2FE0P6AtWpVBaND0lYeFxBzJe9tTJFSiKq8r4yju25aTHbnXUe%2BDug8K9zJ%2BqgBD9feRmD%2BpLxK9oUf3Zmgvspu4xGxUgjLk7N3Kpa7yNLVsH73ToGYZCbqMQOHYoS6yb3lwrwiKGn9WTyy6rYp9OyNR59lEnfTW7lRzcsrGSgv2JQkCChtD28s2dDOlut4UKLDaeXXnW3A4otYCH0eN6luC00GpME1l13CnW2CcjLmF8qn2F4QXFWLaDEfQo1Bs74q27AwLDQmBDY4NAtoieB%2FUAtWCjvHxWBR6tJJB3kakygAgBKwuYRrE4Z3oUkQcyPJYsU5Vb%2BSw%3D%3D
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Якщо у вас виникли проблеми з подачею заявки, пишіть на portal@daad.de. 

 

Зверніть увагу! 

 Знайти приймаючий університет в Німеччині — ваша відповідальність. 

Обирайте державний або акредитований державою університет або 

дослідницький інститут, погоджений з науковим керівником у Німеччині.  

 Стипендія підтримує дослідницькі програми, що тривають від одного до 

трьох місяців. Комісія визначить період фінансування індивідуально, 

враховуючи ваш навчальний план. 

 Ви можете відвідати одразу декілька німецьких університетів. 

 Якщо у вас є особливі потреби, вкажіть це у заявці. Організатори можуть 

покрити додаткові витрати. 

 Якщо ви отримували стипендію Фонду Гумбольдта — зв’яжіться з Фондом 

перед подачею заявки. 

 Ви можете податися на цю програму раз на три роки. 

 

Детальна інформація про стипендію за посиланням: 

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-

database/?origin=17&status=2&subjectGrps=G&daad=&q=&page=2&detail=50015

456  
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Стипендії для випускників DAAD 

 
Це можливість пройти стажування або попрацювати над своїм науковим 

дослідженням в Німеччині для випускників DAAD. 

Організатори покриють щомісячну стипендію, квитки туди-назад та 

страхування. За вами — домовитися з університетом, дослідницькою установою 

або компанією мрії.  

Програма триває від одного до трьох місяців. Ви повинні організувати 

поїздку до січня 2024 року.   

Це одна з численних можливостей DAAD для українців й одна з тисячі 

програм, які може запропонувати ЄС. 

 

Кінцевий термін подання: 05 січня 2023 року 

 

Переваги: 

 Щомісячна стипендія. 2000 євро для асистентів викладачів, викладачів та 

доцентів та 2150 євро — для професорів.  

 Відшкодування витрат на дорогу до Німеччини й назад. 

 Медичне страхування.  

 Корисні контакти та участь у спільноті випускників DAAD. 

 

Це стипендії для вас, якщо ви:  

 отримували стипендії на навчання або дослідницькі гранти DAAD на 

період від шести місяців; 

 не проживали на території Німеччини протягом останніх трьох років. 

 

Для участі потрібно: 

 Заповнена аплікаційна форма. 

 Резюме у форматі таблиці — до 3 сторінок. 

 Список наукових публікацій. 

 Детальний опис дослідницького проєкту, над яким ви будете працювати — 

до 10 сторінок. Зазначте також бажаний період перебування у Німеччині. 

 Підтвердження від німецького університету, на базі якого ви будете 

проводити дослідження.  

 Копія сертифікату про ваш науковий ступінь.  

 

Усі документи мають бути у форматі PDF. Не забудьте додати переклад 

документів англійською або німецькою мовою. 

 

Подайте заявку через онлайн-портал DAAD. Покрокова інструкція тут. 

Якщо у вас виникли проблеми з подачею заявки, пишіть 

на portal@daad.de.  

https://mydaad.b2clogin.com/mydaad.onmicrosoft.com/B2C_1A_signup_signin_DAP_saml/samlp/sso/login?SAMLRequest=fZFdS8MwFIb%2FSsl9PxK2uYW1UFeEgkpxsgtvSkzSLZAmNSdV9%2B9tM5R5oVeBh%2FO%2BJw9nC6zXAy1HfzJP8m2U4KO6ytF%2BSZaLjLEsXjHMYyyFiFm2XsdycyNWgm86vOIoOkgHypockSRDUQ0wytqAZ8ZPKCMkxiQm2XO2oXhNF%2BQFRdW0QRnmQ%2Brk%2FQA0TfuzYEwkr4Rre1Qm4bb%2FZtb0ijsLtvMB35Jdi8sW1NGMQ3iUaauyaWeRNNikADYNRSi6s47LYJejjmmQ8y8bBqDe5Q%2F57LUBGrI5Gp2hloECalgvgXpO9%2BXDPZ0M6eCst9xqVGznaRqE3VX%2B%2F%2Fi0VrrZHBUza%2FfNNr3quZQO9HEK1lVjteLnWaBn%2Fu9enOBAlIi7MEpHA4PkqlNSoKjU2n7snGR%2B0vVulCgtLkt%2FH734Ag%3D%3D&RelayState=oucvsvuqaaqowarcoreddoaqyyoezxdwdczfrwc&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2F09%2Fxmldsig%23rsa-sha1&Signature=d6J7cCoWXdAJMD7ppysqIdxF0z5OpAzGombvnp7Lh5Fsl4%2BB%2FlfjkrHuRqsIDT1mN158Fe6qgZWH8uvzrT6vA%2F%2BL03gGnnTk%2FIaNGiFZyD8IAGPrEYhPXVaSBjmqzbNjwMLHsgHBYXtUzaD00TmVYi0Qg%2FDSdaI3eOIjgeZbnhyzCGcM6Qp88lbvcU9%2F%2FgBAwAu3s9qwuGBB5gDky55RLJZsWVAjlsj9erZX2yihLXxktajsTSbQ%2BNVUSM%2BhDN0FiBlr94Ht1Wk81VtzWEALi3KKGd8zaSXl6q3g6O2X5TaIluWPI3QqI%2FNMVmji8dtPfZGx30VR01lHUeHOjAX%2F3Q%3D%3D
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=17&status=3&subjectGrps=&daad=1&q=&page=3&detail=50015492#bewerbung
mailto:portal@daad.de
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Зверніть увагу! 

 Знайти приймаючу установу в Німеччині — ваша відповідальність.  

 Стипендія підтримує дослідницькі програми та стажування, що тривають 

від одного до трьох місяців. Комісія визначить період фінансування 

індивідуально, враховуючи ваш навчальний план. 

 Ви можете пройти одразу декілька стажувань або дослідницьких програм. 

 У деяких випадках стипендія включає додаткові виплати: вкажіть в заявці, 

якщо у вас є якісь особливі потреби. 

 

Детальна інформація про стипендію за посиланням: 

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-

database/?origin=17&status=3&subjectGrps=&daad=1&q=&page=3&detail=500154
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Дослідницькі стипендії для молодих кандидатів наук 
 

Це можливість протягом чотирьох місяців працювати над своїм 

дослідженням в стінах Інституту гуманітарних досліджень Відня. У вас буде 

щомісячна стипендія розміром до 3000 євро, зручний робочий простір та доступ 

до усіх ресурсів закладу.   

Стипендією опікується Інститут гуманітарних досліджень Відня 

(IWM). Це одна з тисяч можливостей ЄС для України.  

 

Переваги: 

Щомісячна стипендія. 2 500 євро якщо ви ще навчаєтеся. 3 000 євро — 

якщо вже захистили дисертацію. 

 

Ця стипендія для українських науковців, які:  

 здобувають PhD у сфері гуманітарних або соціальних наук; 

 або отримали PhD у сфері гуманітарних або соціальних наук після 2017 

року. 

 

Для участі потрібно: 

 Резюме. 

 Опис дослідницького проєкту: мета, очікувані результати та список 

джерел — до 7 500 символів. 

 Супровідний лист, який розповість як перебування в університеті 

допоможе досягти конкретних цілей вашого дослідження.  

 Список публікацій. 

 Два рекомендаційних листи. 

Заповніть документи англійською мовою. 

 

Подайте заявку через онлайн-портал Інституту до 16 сiчня 2023 року. 

Ви дізнаєтеся результати конкурсу до квітня. 

 

Зверніть увагу! 

 Організатори нададуть перевагу науковцям, які зараз перебувають в 

Україні.   

 На жаль, організатори не зможуть пояснити, чому не обрали вашу заявку. 

 

Якщо у вас залишились питання — пишіть: Кейт Янґер, директорка з 

досліджень ukraine@iwm.at 

 

Детальна інформація про стипендію за посиланням: 

https://www.iwm.at/program/ukraine-in-european-dialogue-junior-fellowship  

 

https://iwm.embark.com/login/apply?target=jvf
mailto:ukraine@iwm.at
https://www.iwm.at/program/ukraine-in-european-dialogue-junior-fellowship
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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/ipacs.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

