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Шановні колеги! 

Під час війни наші міжнародні партнери надсилають нам листи 

підтримки і відкривають нові можливості для українців.  

Скористайтеся ними! 

У цьому випуску ми пропонуємо до вашої уваги інформацію про 

стипендіальну програму для дослідників, які перебувають у зоні 

ризику, від Британської академії, пропозицію від французького 

Університету Поля Валері Монпельє-ІІІ, конкурс мініпроєктів 

«Медіаосвіта як протидія військовим викликам» та про гранти 

швидкого реагування від Українсько-данського молодіжного дому.   

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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Програма стипендій для дослідників, які перебувають 

у зоні ризику (Велика Британія) 

Researchers at Risk Fellowships Programme (UK) 
 

Британська академія разом із Радою вчених групи ризику (Cara) пропонує 

стипендіальну програму для дослідників, які перебувають у зоні ризику, за 

підтримки Академії медичних наук, Королівської інженерної академії та 

Королівського товариства. Стипендії охоплюватимуть природничі науки, медичні 

науки, інженерію, гуманітарні та соціальні науки за аплікаційними заявками, 

поданими через установи, що знаходяться у Великій Британії. 

 

Мета 

Пріоритетом Програми є відповідь на російське вторгнення в Україну, що 

поставило українських дослідників під пряму загрозу. Існує негайна потреба 

надати підтримку цим дослідникам, щоб вони мали можливість для продовження 

роботи. Програма отримує 3 мільйони фунтів стерлінгів державного фінансування 

від Департаменту бізнесу, енергетики та промислової стратегії. Незалежний 

благодійний фонд Nuffield Foundation вносить 0,5 мільйона фунтів стерлінгів для 

цієї справи. 

Програма спрямована на доповнення до роботи, яку вже виконують 

університети та науково-дослідні інститути Великої Британії, у тому числі завдяки 

їх існуючій співпраці з Cara як членами мережі університетів Великої Британії, що 

дозволяє їм надавати додаткові дворічні стипендії дослідникам із групи ризику. 

 

Вимоги до участі 

Для цієї Програми «дослідник» означає особу, яка займалася викладанням 

або дослідженням в університеті, науково-дослідному інституті чи еквівалентній 

установі. 

Приймаючий заклад Великої Британії керуватиме заповненням аплікаційної 

заявки. Заявка включатиме пояснення приймаючої установи щодо того, як вона 

зможе створити структуру підтримки для дослідника як з точки зору умов 

проживання, так і кар’єри.  Частина аплікаційної форми вимагатиме супровідну 

заяву від керівника установи, що подає заявку, наприклад, ректора або проректора, 

а також заяву від наукового керівника про те, як запропонована програма підходить 

для стипендіата та приймаючого закладу Великої Британії. Приймаюча установа 

Великої Британії бере на себе відповідальність за перевірку документів, що 
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підтверджують, наприклад, особу дослідника, науковий ступінь та академічний 

досвід, а також підтверджують рівень його володіння англійською мовою.  

Національні академії Великої Британії не будуть визначати, чи існує ризик; це 

буде зроблено за допомогою оцінки загрози, проведеної Cara, на основі інформації, 

наданої разом із заявкою. За цією Програмою особа визначається як та, що 

знаходиться у групі ризику, якщо вона зазнає дискримінації, переслідування, 

страждань чи насильства через расу, релігію, національність, належність до певної 

соціальної групи чи політичні переконання. Приймаючі установи Великої Британії 

можуть спілкуватися з потенційними дослідниками, які можуть мати право на цю 

стипендію, через свої власні мережі. Також знадобляться візи, і заявникам 

доведеться чекати подальших вказівок. 

Дослідник в будь-якій галузі може розглядатися на участь у Програми, якщо 

він: 

 має ступінь доктора (або еквівалентний досвід); 

 має підтвердження від Cara, що він/вона знаходиться в групі ризику; 

 знаходиться в Україні, або ще не був/була за кордоном більше п'яти 

років; 

 володіє мовними навичками, необхідними для успішного завершення 

наукового проекту; 

 має академічну кваліфікацію та може надати інші докази активної 

наукової діяльності (наприклад, публікації); 

 ще не брав/брала участь у подібних програмах. 

 

Переваги і тривалість 

Очікується, що стипендія виплачуватиметься до двох років кожна з дати 

початку програми і буде узгоджена з Британською академією. Очікується, що 

загальна сума становитиме 37 000 фунтів стерлінгів на рік (74 000 фунтів стерлінгів 

протягом двох років), включаючи всіх супроводжуючих членів сім’ї. 

Витрати, що покриваються грантом включатимуть стипендію для підтримки 

дослідника, витрати на проживання та витрати на дослідження. 

У рамках цієї Програми не передбачено майнових та непрямих витрат. 

Купівля активів будь-якого виду також заборонена. 

 

Принципи відбору 

Усі відповідні пропозиції, подані у відповідь на конкурс, будуть розглянуті 

відбірковою комісією Британської академії і включатимуть представників 
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Національних академій Великої Британії та Cara. Подані заявки будуть оцінюватися 

за критеріями, що включатимуть (це не вичерпний список): 

а) здатність приймаючої установи у Сполученому Королівстві забезпечити 

сприятливе академічне та життєве середовище для запропонованого учасника 

Програми, включаючи конкретні заходи підтримки, які запровадить установа; 

b) Сумісність між запропонованим стипендіатом, його науковим керівником 

та приймаючою установою у Великобританії. 

 

Очікуване відкриття конкурсу 11 квітня. Конкурс буде відкритим на постійній 

основі з щомісячними термінами, доки Академія не оголосить інше. 

 

Деталі за посиланням:  

https://www.thebritishacademy.ac.uk/funding/researchers-at-risk-

fellowships-pre-announcement/  

Контакти: Еміліан Міхайлов emilian.mihailov@gmail.com ;  

researchersatrisk@thebritishacademy.ac.uk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thebritishacademy.ac.uk/funding/researchers-at-risk-fellowships-pre-announcement/
https://www.thebritishacademy.ac.uk/funding/researchers-at-risk-fellowships-pre-announcement/
mailto:emilian.mihailov@gmail.com
mailto:researchersatrisk@thebritishacademy.ac.uk
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Пропозиція від Університету Поля Валері Монпельє-ІІІ, 

(Французька Республіка) 
 

До уваги студентів і викладачів, які перебувають на території Франції! 

Запрошуються волонтери для організації прийому та надання допомоги 

українським біженцям у Франції (регіон Окситанія). 

Місія волонтера полягає в наступному: 

 забезпечення прийому та розміщення біженців з України, надання 

матеріально-технічної підтримки,  

 надання підтримки українським сім’ям у комунікації з державними 

службами (мерії, школи, префектури), а також в юридичних питаннях, 

надання житла, охорони здоров’я тощо. 

Необхідні навички: 

 Вільне володіння англійською, російською або українською мовами 

 Бажано водійське посвідчення 

Волонтерство передбачає укладання контракту на 6 місяців з попереднім 

проходженням навчальної підготовки. 

Волонтери отримають бонус у розмірі 580 євро на місяць 

Контактувати: occitanie@uniscite.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:occitanie@uniscite.fr
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Конкурс мініпроєктів «Медіаосвіта як протидія військовим 

викликам» 
 

Росія веде агресивний наступ на територію України. Окрім боїв та обстрілів 

різних міст України, російська пропаганда веде й інформаційну війну, намагаючись 

ввести людей у паніку та зневіру. Драматичні події міцно прикували мільйони 

людей до стрічок новин, месенджерів, додатків, змусили їх цілодобово 

відслідковувати інформацію практично в режимі реального часу, щоби постійно 

бути в курсі, робити відповідні висновки і діяти в той чи інший спосіб, позаяк 

переконані, що від цього залежить життя. Медіаграмотність сьогодні життєво 

необхідна навичка, тому що наслідки пропаганди та відсутність серед аудиторії 

критичного сприйняття інформації робить її надзвичайно вразливою. 

Академія української преси запрошує до участі у конкурсі мініпрoєктів, які 

активно залучатимуть різні спільноти до засвоєння актуальних знань та навичок з 

медіаграмотності. У рамках конкурсу будуть підтримані проєкти, які сприятимуть 

розвитку медіаграмотності, прийняттю поінформованих рішень, посилюють 

стійкість до дезінформації, формують навички критичного мислення та 

інформаційної безпеки. 

Пріоритетні теми конкурсу: 

 інструменти медіаграмотності, верифікації контенту та інформаційної 

безпеки в військовий час (критичне мислення, фактчекінг, аналіз 

джерел, чатботи тощо) ; 

 формування навичок оцінки та інтерпретації медійної інформації задля 

розпізнавання маніпуляцій та пропаганди; 

 створення просвітницького медіаконтенту для розвитку 

медіаграмотності різних спільнот. 

Конкурсні проєкти можуть включати, але не обмежуватися проведенням 

освітніх семінарів, тренінгів, воркшопів, таборів, баркемпів, створенням шкільних 

медіа, освітнього та просвітницького медіаосвітнього контенту для ЗСУ, 

добровольчих формувань, волонтерів, внутрішньо переміщених осіб (заняття, 

лекції, інфографіка тощо). 

Хто може податись: заклади освіти, бібліотеки, громадські організації, 

ініціативні групи, приватні підприємці, які надають освітні послуги. 

Фінансові умови: бюджет проєкту має складати максимально 2 000 доларів 

США. 

Як податись: заявники надсилають проєктну пропозицію та деталізований 

бюджет проєкту шляхом заповнення анкети за посиланням: 

https://forms.gle/14FdqWWom3BBjErq6  

Останній термін подання заявок: 2 травня 2022 року. 

Результати конкурсу будуть оголошені на сайті АУП 

(https://www.aup.com.ua/) та надіслані на електронні адреси заявників до 6 травня. 

Термін реалізації і звітування проєктів: 10 травня – 15 вересня 2022 року. 

https://forms.gle/14FdqWWom3BBjErq6
https://www.aup.com.ua/
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Проєктна пропозиція має включати наступні розділи (обсяг до 2 сторінок) 

І. Інформація про заявника 

ІІ. Опис проєкту 

 Назва проєкту. 

 Опис цілей та завдань проєкту. 

 Період виконання проєкту із деталізованим календарним планом. 

 Очікувані результати проєкту. 

 Індикатори за допомогою яких будуть вимірюватись досягнення 

результатів. 

 Моніторинг та оцінка ефективності проєкту. 

 Коротка інформація про експертів (тренерів) проєкту (Увага! Досвід 

експертів та тренерів, залучених до навчальних подій, має бути не 

меншим, аніж 4 роки тренерської діяльності в сфері медіаосвіти). 

 Якщо є, партнери проєкту та їх роль у реалізації запланованих 

активностей. 

 

ІІІ. Бюджет проєкту 

Детальний бюджет проєкту додається до заявки-анкети у форматі Excel. 

Форму можна завантажити  за посиланням 

https://gurt.org.ua/news/grants/77387/bull/  

 

Критерії оцінки: 

Заявник має право подавати заявку. 

Проєкт відповідає пріоритетним темам конкурсу. 

Цілі, завдання, види діяльності та очікувані результати є реалістичними та 

чітко визначеними. 

Проєкт може досягнути очікуваних результатів у зазначений період часу. 

Бюджет є реалістичним та обґрунтованим. 

При виникненні запитань звертайтесь до менеджерки медіаосвітніх програм 

Оксани Волошенюк за телефоном 067-504-98-02, або електронною поштою 

oksana@aup.com.ua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/77387/bull/
mailto:oksana@aup.com.ua
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Гранти швидкого реагування Українсько-данського 

молодіжного дому 
Гранти швидкого реагування – це грантова програма із загальним фондом 

у 150 000 євро, яка дозволяє Українсько-данському молодіжному дому надавати 

швидку фінансову підтримку для розвитку молодіжних організацій, громадянського 

суспільства та активістів в Україні. 

Гранти швидкого реагування адмініструються Секретаріатом Українсько-

данського молодіжного дому та надаються Данським інститутом культури в 

Копенгагені, Данія. 

Українсько-данський молодіжний дім прагне підтримувати молодіжний 

активізм і волонтерство в Україні, а також зв’язки між Данією та Україною, які 

сприяють розвитку демократії в Україні шляхом залучення молоді, самовираження 

та культурного обміну. 

Грантова програма надасть молодим представникам громадянського 

суспільства швидкі та критично необхідні фінансові ресурси для підтримки їх 

розвитку. Вона також відкриє нові можливості та дозволить захистити активістську 

діяльність, яка є співзвучною з цілями Українсько-данського молодіжного дому: 

підтримка демократичного розвитку України і зміцнення зв'язків між молодими 

українцями та данцями. 

Маєш запитання? Будь ласка, надсилай нам електронного листа на 

grants@theyouthhouse.org . 

Хто може подати заявку? 

Представники молоді в громадянському суспільстві України або Данії, які 

працюють на підтримку України. Представниками молоді в громадянському 

суспільстві можуть виступати молодіжні організації, правозахисники, організації 

громадянського суспільства, митці, громадські рухи, культурні організації, 

незалежні активісти та мистецькі групи, які працюють з молоддю до 35 років. 

Заявник/-ця повинен/-на належати до вікової групи 15-35 років або 

працювати безпосередньо з людьми цієї вікової групи. Якщо це фізична особа з 

України, у заявника/-ці має бути статус фізичної-особи підприємця (ФОП). 

Як це зробити? 

1. Прочитай інструкції. 

2. Заповни заявку. 

3. Надсилай її на grants@theyouthhouse.org.  

У заявки немає кінцевого терміну подачі – з усіма заявниками/-цями 

зв’яжуться якомога швидше. 

Інструкції щодо грантів швидкого реагування і заявку на гранти швидкого 

реагування можна завантажити за посиланням:  

https://ua.theyouthhouse.org/support-

grants?fbclid=IwAR2YoEx1Lgcob_zl3ekw0nnTTwe7JnyU3t4hZJG6k_V_fQWtOH8J

csS7vVY  

mailto:grants@theyouthhouse.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 
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