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Шановні колеги! 

До вашої уваги пропонуємо інформацію про Стипендіальну програму 

ім. Лейна Кіркленда, набір до Єврошкіл від Представництва ЄС в 

Україні, Літню школу від Віденського університету, міжнародну школу 

Тренера від CEASC, програму EIT Food Seedbed 2022 та про нові 

конкурси від Програми ЄС Еразмус+.    

 

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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Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркленда  на навчання 

в Польщі 

Програма передбачає 2 семестри навчання в одному з 5 польських 

академічних центрі (Варшава, Краків, Вроцлав, Познань, Люблін); як мінімум, 2-х 

тижневе професійне стажування в державних, приватних та некомерційних 

організаціях, а також участі в  тренінгах та майстер-класах. Стипендія адресована 

молодим лідерам та фахівцям з вищою освітою, зацікавленим у розвитку 

демократії, ринкової економіки та громадянського суспільства у своїх країнах та 

регіоні. 

 

Спеціальності: 

 економіка та менеджмент; 

 управління у бізнесі, культурі, освіті, охороні здоров’я; 

 державна адміністрація (органи державної влади та самоврядування); 

 право; 

 суспільні науки (соціальна психологія, соціологія); 

 політологія та міжнародні відносини; 

 захист навколишнього середовища та клімату; 

 проблеми безпеки та кібербезпеки; 

 антикризове управління; 

 політика розвитку та гуманітарна допомога. 

 

Вимоги до кандидата: 

 вищу освіту (мінімум 4 роки навчання в університеті) – ступінь 

бакалавра або магістра 

 вік до 40 років, 

 досвід професійної діяльності – мінімум 2 роки, 

 мінімум 2-річна перерва з моменту перебування на попередній 

закордонній стипендії, яка тривала понад 6 місяців. 

 

Фінансові умови 

 безкоштовна участь в університетських заняттях та підтримка тьютора; 

 стипендія у розмірі 18 000 злотих (виплачується у 9 частинах протягом 

9 місяців). 

 

Крім того, Програма забезпечує (на загальну суму близько 4200 злотих 

щомісяця): 

 проживання в Польщі протягом усього перебування; 

 страхування; 

 оплату витрат на квитки до Польщі і назад (відповідно до встановлених 

лімітів); 
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 оплату міського транспорту; 

 оплату візових витрат; 

 купівлю матеріалів та наукових посібників; 

 участь в інформаційно-підготовчій програмі, інтеграційних з’їздах та 

семінарах; 

 курс польської мови (жовтень – червень). 

 

Дедлайн подачі: 1 березня 2022 року 

 

Документи та деталі подачі: 

 https://kirkland.edu.pl/ru/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-

%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b2

/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kirkland.edu.pl/ru/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b2/
https://kirkland.edu.pl/ru/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b2/
https://kirkland.edu.pl/ru/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b2/
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Представництво Європейського Союзу в Україні оголошує 

новий набір до Єврошкіл - 2022 для школярів та студентів. 

EU Study Days/Єврошколи - це проєкт Представництва Європейського Союзу 

в Україні, учасники якого мають змогу дізнатися більше про політику ЄС, відносини 

між Україною та ЄС та довідатися про цінності ЄС. У 2022 році учасники пройдуть 

10 онлайн-модулів, що поєднують онлайн-лекції та інтерактивні навчальні 

формати. Дізнатися більше можна на сторінці Представництва Європейського 

Союзу в Україні. 

Для кого ця програма, хто може стати учасником? 

Вперше з 2022 року у Єврошколах зможуть взяти участь учні середніх шкіл, 

ліцеїв, гімназій, які здобувають середню освіту (9-11 класи). 

Студенти магістратури, або останнього курсу бакалаврату українських ЗВО 

денної форми навчання та аспіранти будь-якої форми навчання. 

Кінцева дата подачі заявок 18:00, 07 березня 2022 року. 

Коли відбуватиметься навчання? 

З 15 березня по 31 травня 2022 року. 

Скільки модулів заплановано? 

В рамках кожної школи заплановано проведення 10 онлайн-модулів, які 

включатимуть: 

1) лекцію або презентацію від дипломатів або експертів Представництва ЄС 

в Україні, провідних європейських або українських експертів, викладачів, практиків; 

2) відкриті дискусії, творчі майстерні, дебати, ігри та інші інтерактивні заходи 

на платформах Zoom/Webex; 

3) онлайн-тест. 

Як стати учасником? 

1. Заповнити анкету. 

Посилання на анкету для школярів: https://bit.ly/3JyKBSq  

Посилання на анкету для студентів: https://bit.ly/3HnBsKB  

2. У разі успішного проходження конкурсу за анкетами необхідно пройти 

онлайн-тестування на платформі https://www.eustudydays.in.ua/  

 

Джерело: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=294092542759192&set=a.290114959823617   

 

 

https://bit.ly/3JyKBSq
https://bit.ly/3HnBsKB
https://www.eustudydays.in.ua/
https://www.facebook.com/photo?fbid=294092542759192&set=a.290114959823617
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Літня школа – Європейські та міжнародні студії 2022 від 

Віденського університету 

Чотиритижнева програма пропонує відвідати наступне: курси європейських 

студій, Австрійську арбітражну академію та курси німецької мови. 

 

Хто може взяти участь?  

Студенти 3, 4 курсів, студенти магістратури. Студенти повинні подати 

сертифікат про володіння англійською мовою. 

 

Термін подання заяви – 30 квітня 2022 року.   

 

Курси європейських студій проводяться англійською мовою. Вони 

охоплюють політичні, економічні та правові трансформації, а також історичні та 

культурні аспекти численних перетворень, які зараз переживає континент. 

Австрійська арбітражна академія фокусується на вирішенні міжнародних спорів 

арбітражними судами. 

 

Тривалість: 16 липня – 13 серпня 2022 року. 

  

Для участі в літній школі потрібно внести депозит розміром 400 євро. Також 

існує варіант отримання фінансової допомоги в разі подання заяви на отримання 

стипендії.   

Кінцевий термін подання заяв на стипендію – 28 лютого 2022 року. 

 

Інформаційна онлайн-сесія про літню школу відбудеться 28 січня 2022 

року об 11:00 за центральноєвропейським часом (CET) (12:00 за київським часом) 

Це чудова нагода дізнатися більше про школу та отримати відповіді на 

питання. 

 

Посилання на ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/8541588279?pwd=QlJnenY3bjFwMTUyaHJiak1qWktjdz

09   

 

Ідентифікатор зустрічі: 854 158 8279 

Код: 345887 

 

Детальна інформація про літню школу (аплікаційна форма, програма, 

контакти):  

https://shs.univie.ac.at/summer-

school/?fbclid=IwAR07i73itJWN4SSe6k9RsLstdYuRya7Uc8NNw0VsNaI_15M-

rOf5gQpY-ZM 

https://us02web.zoom.us/j/8541588279?pwd=QlJnenY3bjFwMTUyaHJiak1qWktjdz09
https://us02web.zoom.us/j/8541588279?pwd=QlJnenY3bjFwMTUyaHJiak1qWktjdz09
https://shs.univie.ac.at/summer-school/?fbclid=IwAR07i73itJWN4SSe6k9RsLstdYuRya7Uc8NNw0VsNaI_15M-rOf5gQpY-ZM
https://shs.univie.ac.at/summer-school/?fbclid=IwAR07i73itJWN4SSe6k9RsLstdYuRya7Uc8NNw0VsNaI_15M-rOf5gQpY-ZM
https://shs.univie.ac.at/summer-school/?fbclid=IwAR07i73itJWN4SSe6k9RsLstdYuRya7Uc8NNw0VsNaI_15M-rOf5gQpY-ZM
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Міжнародна Школа Тренера від CEASC 
 

Центрально-європейська академія навчань та сертифікації (CEASC) 

розпочинає набір 1-ї групи до Міжнародної Школи Тренера – міжнародна 

сертифікаційна програма підготовки тренерів, розроблена командою фахівців 

CEASC та партнерами з Польщі, Словаччини, Чехії, Німеччини, Бельгії на основі 

20-ти річного досвіду та з врахуванням трендів та процесів, що відбуваються на 

європейському ринку освітніх послуг в сфері освіти дорослих. 
 

Метою програми є підготовка тренерів та розробка\дизайн якісного 

авторського навчального продукту в сфері освіти дорослих, а саме тренінгів, 

семінарів, майстер-класів, авторських Шкіл в стандартах CEASC. 
 

Коли – субота, 5 лютого 2022 р. о 10:00  

 

Для кого – для експертів, що планують працювати або працюють з 

наступними цільовими групами\інституціями: бізнес, освітні організації, 

громадські\неурядові організації, органи самоврядування. 
 

70% практичної роботи над своїми продуктами та 30% інструментів, трендів, 

специфіки ринку, менторингу, робота з реальними кейсами, інструментами та 

досвідом CEASC. 
 

6 одноденних з’їздів протягом лютого – квітня 2022 року, зустрічі з 

використанням платформи zoom, всі навчальні матеріали, розробка власних 

продуктів, менторинг – з застосуванням дистанційної платформи UNS ( Університет 

Суспільних Наук, РП) + самостійна розробка авторського освітнього продукту 
 

Учасники та учасниці, що повністю пройдуть програму та сертифікують свій 

авторський освітній продукт, отримають пропозицію на співпрацю з CEASC та її 

партнерами у періоді до 2027 року. 
 

Вартість участі у програмі становить 8 500 грн, можлива оплата частинами 

 

Учасники\учасниці першого набору ( група до 20 осіб) будуть зараховані за 

результатами співбесіди 
 

Попередня реєстрація триває до 31 січня за посиланням : 

https://forms.gle/vCcWDCEnRKdvh8k66  

 

 

 

https://forms.gle/vCcWDCEnRKdvh8k66
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Безкоштовна програма підтримки інноваційного 

підприємництва в агропродовольчій галузі EIT Food 

Seedbed 2022  
 

Програма реалізується завдяки EIT Food. Учасники консорціуму це 

підприємства, науково-дослідницькі інституції та університети. Консорціум був 

зорганізований в рамах Європейського інституту інновацій та технологій (EIT), 

котрий є органом Європейської комісії. EIT Food - найбільша європейська 

ініціатива в агропродовольчої галузі, яка впроваджує програми підтримки інновацій 

для харчового сектору в Європі. Діяльність EIT фінансується Європейською 

Комісією в рамках програми «Горизонт Європа». 

Програма EIT Food Seedbed надає підтримку людям, які хочуть створити 

компанії у сферах, пов'язаних з агропродовольчим сектором, або вже заснували 

такі компанії. Бенефіціари отримуватимуть мериторичну (навчання та 

наставництво) та фінансову підтримку (пов’язану з реалізаціею розмов із 

потенційними клієнтами, до 6 000 євро, щоб перевірити ідею та можливість 

отримання подальшого фінансування та підтримки EIT Food). Унікальним 

елементом програми є підтримка процесів перевірки бізнес-ідей та корисності 

технічних рішень шляхом структурованого діалогу з потенційними клієнтами 

(customer discovery process), реалізованого на основі методології, розробленої EIT 

Food у співпраці зі спеціалізованими тренерами, наставниками та завдяки 

фінансовій підтримці, що пропонується стартапам. 

Програма проводиться англійською мовою у п'яти європейських центрах, 

розташованих у Польщі, Північній Ірландії, Німеччині, Іспанії та Данії. 

 

Зареєструйтесь вже зараз на   https://entrepreneurship.eitfood.eu/launch/  

 

Кінцевий термін подання заявок - 28.02.2022 

 

Кандидати зацікавлені участю у програмі повинні представити інноваційну 

ідею, яка має потенціал і внести корисні зміни у способи виробництва, доставки, 

споживання їжі та/ або переробки відходів, що утворюються в цих процесах. Окрім 

типових агропродовольчих рішень, стартапи можуть працювати у сферах, що 

підтримують виробництво харчових продуктів, включаючи: машини та обладнання 

для сільського господарства та переробки, логістику, упаковку, ІТ-рішення, 

скорочення відходів харчового ланцюга, бізнес-послуги та соціальні інновації. 

Програма стосується стартапів на ранніх стадіях розвитку, саме тому ми особливо 

https://entrepreneurship.eitfood.eu/launch/
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заохочуємо науковців та підприємців, технологічна ідея яких пов'язана з 

поточними дослідженнями, а її подальший розвиток вимагає отримання 

спеціалізованих знань та контактів з потенційними клієнтами у Польщі та інших 

європейських країнах. 

Зі всіма питаннями звертатися:  

к.н. Ольга Пелех 

opelekh@wz.uw.edu.pl  

Керівник проекту 

Факультет менеджменту 

Варшавський університет 

www.timo.wz.uw.edu.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:opelekh@wz.uw.edu.pl
http://www.timo.wz.uw.edu.pl/
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Нові конкурси 2022 р. Програми ЄС Еразмус+ 
 

Еразмус+ - це Програма міжнародної співпраці Європейського Союзу з 

іншими країнами світу у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту, 

що має на меті підтримку освітнього, професійного та особистісного розвитку 

громадян ЄС і поза його межами задля внеску до стійкого зростання, якості робочих 

місць і соціального згуртування, для розвитку інновацій та посилення європейської 

ідентичності і активного громадянства. Програма підтримує можливості навчальної 

та академічної мобільності в освіті та для молоді, проєкти та партнерства і розвиток 

стратегій та співпраці. Ключові пріоритети Програми: якість в освіті та підготовці, 

інклюзія та гендерна рівність, зелені та цифрові трансформації, підготовка вчителів 

і наставників, вища освіта, геополітичний вимір. Крім цього, продовжується 

підтримка викладання, навчання та проведення досліджень з питань європейської 

інтеграції щодо майбутніх викликів і можливостей ЄС в межах напряму Жан Моне. 

 

25 березня 2021 р. Європейська Комісія офіційно оголосила про відкриття 

нової Програми ЄС Еразмус+ на 2021-2027 рр.! Завдяки бюджету понад 28 мільярдів 

євро, оновлена Програма буде не лише більш міжнародною, але й більш 

інклюзивною, цифровою та екологічною! Деталі, оголошення конкурсів та подання 

заявок – на порталі ЄС (https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027 ). 

 

24 листопада 2021 р. Європейська Комісія оголосила новий конкурс 

Програми Еразмус+ на 2022 рік, прийнявши Щорічну Програму – Annual Work 

Programme 2022. Завдяки збільшеному бюджету в майже 3,9 мільярда євро на 

наступний рік, Еразмус+ продовжить надавати можливості для обмінів на навчання 

та практики, стажування та викладання, створення проєктів транскордонного 

співробітництва у сферах освіти та професійного розвитку, молоді та спорту. 

 

Детальніше про оголошені конкурси, відкриту документацію та аплікаційні 

пакети до подання через портали ЄС FTOP (ЕАСЕА) та Erasmus+ and ESC (NA) ви 

можете ознайомитись за посиланням: https://erasmusplus.org.ua/novyny/3867-

novi-konkursy-2022-r-prohramy-yes-erazmus-vidkryto-biudzhet-konkursu-eur39-

billion.html  

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3867-novi-konkursy-2022-r-prohramy-yes-erazmus-vidkryto-biudzhet-konkursu-eur39-billion.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3867-novi-konkursy-2022-r-prohramy-yes-erazmus-vidkryto-biudzhet-konkursu-eur39-billion.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3867-novi-konkursy-2022-r-prohramy-yes-erazmus-vidkryto-biudzhet-konkursu-eur39-billion.html
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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) 431-48-76 

E-mail: ipacs.international@gmail.com 
 

Інформаційний вісник підготувала: 

Людмила Пустовойт 

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

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

