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Шановні колеги! 

До вашої уваги пропонуємо підбірку можливостей для участі у 

стажуванні для молодих держслужбовців України від Федерального 

міністерства закордонних справ Німеччини, а також стипендії на 

навчання від Шведського інституту та Коледжу Нової Європи в 

Бухаресті. 

 

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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High Level Experts Programme (HLEP) 2022 року 

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини в 2022 році знову 

запрошує молодих держслужбовців України пройти стажування в рамках High Level 

Experts Programme. 

Програма, що відбудеться навесні 2022 року, охоплює спеціалізовані 

семінари з міжнародних відносин, політології, економіки, дискусійні заходи, 

тренінги з публічних виступів, мовний курс, зустрічи з експертами, дипломатами 

та високопосадовцями з різних галузей. Якщо епідеміологічна ситуація дозволить, 

програма проводитиметься у Берліні з відрядженнями до інших німецьких та 

європейських міст. Втім, у разі погіршення епідеміологічної ситуації, організатори 

залишають за собою право перенести програму у формат он-лайн.  

Заявки у письмовій формі надсилайте у паперовому вигляді                                             

до 30.11.2021 р.  до відділу політики Посольства Німеччини у Києві за адресою: 

вул. Б. Хмельницького 25, 01901 м. Київ). 

 

Участь у стажуванні HLEP можуть брати: 

- державні службовці України (загальнонаціонального, регіонального або 

місцевого рівня), 

- які ще не досягли 40-річного віку, 

- володіють відмінним знанням англійської мови, 

- мають принаймні 1 рік професійного досвіду роботи на державній службі, 

- цікавляться зовнішньою політикою. 

 

Документи для участі у відборі: 

- мотиваційний лист англійською мовою (макс. 1 сторінка), 

- CV з фото (в т.ч. особиста електронна пошта і номер телефону) англійською 

мовою, 

- довідка роботодавця про те, з якого часу і на якій посади працює кандидат 

(українською мовою), 

Попередньо відібрані кандидати будуть запрошені до складання письмового 

тесту з англійської мови. Кандидатів, що отримають найбільше балів за тест, буде 

запрошено на особисту співбесіду до Посольства Німеччини у Києві. 

Якщо у Вас виникатимуть питання, просимо звертатися у відділ політики 

Посольства Німеччини за адресою pol-30@kiew.diplo.de    

 

 

 

 

mailto:pol-30@kiew.diplo.de
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Магістратура в Швеції: стипендії на навчання від 

Шведського інституту 

Організатор: Шведський інститут. 

Це можливість закінчити магістратуру у Швеції для лідерів, які мріють 

зробити свій вклад у сталий екологічний, соціальний та економічний розвиток 

України.  

Програма пропонує стипендію на навчання на одному з магістерських курсів, 

які стосуються сталого розвитку, інновацій або відповідального управління. Ви 

пройдете курс, який поєднує практику й теорію, познайомитеся з лідерами з інших 

країн та зрозумієте, як влаштоване шведське суспільство. Шомісячну стипендію, 

витрати на подорож і страхування покриють. 

 

Що я отримаю? 

 Оплату навчання в університеті  

 Щомісячну стипендію розміром близько 1 000 євро  

 Грант на подорож розміром близько 1 000 євро   

 Страхування від хвороб та нещасних випадків 

 Членство в SI Network for Future Global Leaders для професійного 

росту і нетворкінгу в Швеції  

 Участь у спільноті випускників, що об’єднує понад 15 000 

професіоналів зі 140 країн світу 

 

Я можу взяти участь? 

 Ви можете податися на цю стипендію, якщо: 

 маєте лідерський досвід: керували колективом, приймали стратегічні 

рішення в організації тощо; 

 маєте професійний досвід: до 10 лютого 2022 року у вас має бути 

щонайменше 3 000 годин досвіду роботи у не більш як трьох 

організаціях;  

 вступили до шведського університету: до 7 квітня 2022 будете 

зараховані на магістратуру одного з шведських університетів;  

 маєте українське громадянство. Проживати в Україні на момент подачі 

не обов’язково. 

 

Що потрібно для участі? 

 Заповнена аплікаційна форма. 

 Резюме. 

 Два рекомендаційні листи: один з місця роботи, другий — з 

університету або громадської ініціативи, до якої ви залучені.  

 Форма підтвердження досвіду роботи і лідерства.  

 Копія паспорта. 
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Шаблони документів ви зможете завантажити на аплікаційному порталі. 

https://si.se/en/apply/scholarships/swedish-institute-scholarships-for-global-

professionals/  

 

Як подати заявку? 

Заповніть онлайн-заявку і завантажте необхідні документи. Аплікаційний 

портал працюватимете з 01:01 10 лютого до 15:59 28 лютого 2022. 

 

Джерело:https://houseofeurope.org.ua/opportunity/291?utm_medium=email&u

tm_source=UniSender&utm_campaign=262684712  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://si.se/en/apply/scholarships/swedish-institute-scholarships-for-global-professionals/
https://si.se/en/apply/scholarships/swedish-institute-scholarships-for-global-professionals/
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/291?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=262684712
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/291?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=262684712
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Постдокторські стипендії Коледжу Нової Європи 

(Бухарест, Румунія) 

Це можливість для кандидатів і докторів наук у всіх галузях гуманітарних та 

соціальних дисциплін, включаючи економіку і право. Ви поїдете до Бухареста, щоб 

працювати над своїм дослідженням і брати участь у наукових подіях, а всі витрати 

покриє програма.   

Стипендія розпочнеться у жовтні 2022 року і триватиме один семестр або 

один академічний рік.  

Стипендії надає Коледж Нової Європи Інституту перспективних досліджень 

в Бухаресті. Це одна з тисяч можливостей ЄС для України. 

 

Кінцевий термін подання: 10 січня 2022 року о 23:59 за київським часом 

 
Що я отримаю? 

 Щомісячну стипендію розміром 850 євро.  

 Житло і робочий простір.  

 Відшкодування витрат на подорож до Бухареста і назад. 

 Якщо ваша стипендія триватиме рік, подорож на місяць до 

дослідницької інституції за вашим вибором.  

 Можливість вільно користуватися бібліотекою й електронними 

ресурсами коледжу. 

  

Що потрібно для участі? 

 Заповнена аплікаційна форма: опишіть проєкт, який ви хочете втілити, 

і ваш науковий та професійний досвід.  

 Контакти двох представників академічної сфери, що можуть надати вам 

рекомендації.  

 Сканкопія PhD.  

 Фото. 

 

Як подати заявку? 

Заповніть онлайн-форму англійською, французькою або німецькою мовою 

за посиланням: https://applications.nec.ro/  

 

Дізнатися більше: https://nec.ro/fellowships/apply-for-a-fellowship/  

 
Контакти: Коледж Нової Європи applications@nec.ro   

https://applications.nec.ro/
https://nec.ro/fellowships/apply-for-a-fellowship/
mailto:applications@nec.ro
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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) 481-21-76 

E-mail: ipacs.international@gmail.com 
 

Інформаційний вісник підготувала: 

Людмила Пустовойт 

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