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Шановні колеги! 

До вашої уваги пропонуємо підбірку можливостей для участі в 

конкурсах на здобуття стипендій для навчання у Німеччині, Великій 

Британії, Польщі і Бельгії, інформацію про наукову лекцію від 

Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та практикуми і 

стажування від CEASC.  

 

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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СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА GFPS ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО 

СТУДЕНТСТВА 

Ти навчаєшся в українському вищому навчальному закладі, береш активну 

участь в громадському житті і хочеш навчатися в Німеччині? Тоді подавай заявку на 

стипендію GFPS (www.gfps.org ) 

Стипендійна програма пропонує: 

• щомісячну стипендію в розмірі 863 євро; 

• можливість провести навчальний семестр в державному університеті 

Німеччини на твій вибір та допомогу при зарахуванні; 

• безкоштовну участь у двох наукових і культурних семінарах, на початку та в 

кінці семестру. 

Вимоги: 

• бути громадянкою/громадянином України та постійно проживати на 

території України; 

• під час подання заявки та перебування у Німеччині (у разі отримання 

стипендії) мати статус студента/-ки українського ВНЗ та вік, що не перевищує 26 

років; 

• навчатися на денній формі навчання; 

• раніше не отримувати стипендії на навчання в Німеччині більше ніж на один 

семестр; 

• відповідати вимогам посольства Федеративної Республіки Німеччини в 

Києві (див. нижче); 

• впевнено володіти німецькою мовою на момент отримання стипендії; 

• брати активну участь у житті громадянського суспільства та цікавитися 

європейськими ідеями. 

Дедлайн: 31 жовтня 

Детальніше про заявку та стипендію: 

https://www.gfps.org/stipendien/deutschland-studium/ukraine/  та на нашому 

телеграм каналі @gfpsua   

Якщо маєш питання та для реєстарації на зустріч в форматі Sprechstunde, де 

ми розкажемо детальніше про стипендію, пиши на адресу: ukraine@gfps.org  

Заповнити реєстраційну форму можна за посиланням: 

https://www.gfps.org/bewerbung/deutschland-ukraine/  

 

 

http://www.gfps.org/
https://www.gfps.org/stipendien/deutschland-studium/ukraine/
mailto:ukraine@gfps.org
https://www.gfps.org/bewerbung/deutschland-ukraine/
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Стипендії Коледжу Європи: післядипломна освіта 
Це можливість для випускників українських університетів продовжити освіту 

в провідному інституті європеїстики, де навчаються майбутні дипломати, міністри 

та чиновники європейських урядів. Ви вчитиметеся у компанії студентів з понад 50  

країн світу, а стипендія покриє витрати на навчання, проживання, харчування і 

подорожі.  

Вивчення однієї з цих програм:  

 Європейські економічні студії; 

 Європейські міждисциплінарні студії; 

 Студії з європейських міжнародних відносин та дипломатії; 

 Європейські правові студії; 

 Європейські політичні та адміністративні студії;  

 Трансатлантичні відносини. 

Кампуси коледжу знаходяться в Брюгге та Варшаві. Навчання розпочнеться у 

вересні 2022 року. Випускники отримають магістерські дипломи. 

Це одна з тисяч можливостей ЄС для України. 

Що я отримаю? 

 Оплату навчання; 

 Житло і харчування; 

 Покриття витрат на подорож; 

 Ґрунтовні знання європейського контексту у вашій сфері досліджень; 

 Глибинне і комплексне розуміння Європи;  

 Участь у спільноті, що об’єднує усіх, хто випустився протягом більш 

ніж 60 років існування Коледжу. 

Що потрібно для участі? 

 Заповнена аплікаційна форма. Надайте інформацію про свої наукові 

ступені, професійний досвід, опишіть мотивацію та мовні навички.  

 Сертифікати, що засвідчують рівень володіння англійською і 

французькою мовами. Ознайомтесь із вимогами до знання мов у 

програмі та кампусі, який ви обрали.  

 Резюме у форматі Europass. 

 Копії дипломів в оригіналі та їхній переклад англійською або 

французькою мовою. Якщо ви навчаєтесь на останньому курсі, диплом 

можна надіслати пізніше. 

 Додатки до дипломів або виписки із залікових книжок з переліком всіх 

навчальних дисциплін, які ви прослухали, і оцінками — в оригіналі та 

перекладені англійською або французькою мовою.  
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 Імена та електронні адреси двох викладачів, які навчали вас і можуть 

оцінити вашу успішність. Вони отримають лінк на онлайн-форму, в якій 

потрібно надати рекомендаційні листи. 

 Копія паспорта. 

 Фото. 

Якщо ваша заявка буде успішною, потрібно буде пройти співбесіду із 

представниками кафедри. 

Як подати заявку? 

Заповніть онлайн-форму на сайті (https://www.coleurope.eu/admission). 

Анкета стане доступною у жовтні. 

Кінцевий термін: 20 січня 2022 о 00:59 за київським часом 

Якщо у вас залишились питання — пишіть 

Приймальна комісія 

info.admissions@coleurope.eu 

Джерело:https://houseofeurope.org.ua/opportunity/260?utm_medium=email&

utm_source=UniSender&utm_campaign=261306245  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.coleurope.eu/admission
mailto:info.admissions@coleurope.eu
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/260?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=261306245
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/260?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=261306245
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Chevening: стипендії на магістратуру у Великій Британії 
 

Організатор: Уряд Великої Британії 

Це стипендійна програма, що покриває отримання магістерського ступеня у 

великобританському університеті. Протягом року ви будете навчатися, 

розширювати мережу контактів та пізнавати культуру Сполученого Королівства. 

Щоб взяти участь у програмі, потрібно мати розвинені лідерські якості. 

З 1983 року цією можливістю скористалися понад 50 000 людей з більш як 

160 країн. Більш як 400 випускників Chevening — українці. 

Що я отримаю? 

 Оплату навчання в університеті 

 Щомісячну стипендію 

 Авіаквитки до Великої Британії і назад 

 Покриття витрат, пов’язаних з оформленням візи 

 120 фунтів стерлінгів на ПЛР-тести 

 Грант на подорожі на події Chevening 

Я можу взяти участь? 

Щоб податися на стипендію, вам потрібно мати:  

 Диплом бакалавра  

 Мінімум два роки досвіду роботи (еквівалент 2 800 годин) 

Що потрібно для участі? 

 Заповнена онлайн-форма 

(https://chevening.smartsimpleuk.com/s_Login.jsp ), де ви розкажете про 

свої лідерські якості, обрані магістерські програми та кар’єрні плани 

 Запрошення на навчання від великобританського вишу. Паралельно з 

заявкою на стипендію ви маєте подати документи на три 

магістерських програми 

(https://www.chevening.org/scholarships/guidance/courses/ ) і до 14 

липня 2022 року отримати підтвердження про вступ на одну з них. 

 Успішна співбесіда та два рекомендаційних листи від представників 

академічної або професійної сфери. Це другий етап відбору, на який 

вас запросять, якщо незалежна комісія обере вашу онлайн-заявку. 

Як подати заявку? 

Подайте заявку через онлайн-портал 

(https://chevening.smartsimpleuk.com/s_Login.jsp ). Ви будете отримувати 

сповіщення про результати кожного етапу відбору на свою електронну адресу. 

Кінцевий термін: 02 листопада 2021 о 15:00 за київським часом 

Більш детально за посиланням: 

 https://houseofeurope.org.ua/opportunity/250 

https://chevening.smartsimpleuk.com/s_Login.jsp
https://www.chevening.org/scholarships/guidance/courses/
https://chevening.smartsimpleuk.com/s_Login.jsp
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/250
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Наукова лекція 

Проф. д-р Франк Еттріх (Університет м. Ерфурт) 

“31 рік німецької єдності  - оцінки та судження з точки 

зору соціології” 
 

Коли: 2 листопада 2021 р., 19.00 

Місце проведення: Великий конференц-зал Національної академії наук 

України, м. Київ, вул. Володимирська 55 (наразі планується проведення заходу в 

режимі офлайн з дотриманням усіх карантинних вимог. Вам завчасно повідомлять 

про можливі зміни). 

Через понад 30 років після насиченого подіями початку нової епохи у 

1989/1990 роках німецька єдність вже давно стала реальністю, і є частиною 

повсякденного життя Німеччини. В той же час, зближення Східної та Західної 

Німеччини знову і знову викликає запитання, які є предметом обговорення, 

особливо у часи річниць та пам’ятних днів. Сьогодні можна помітити збільшення 

різниці у сприйнятті відносин між Сходом і Заходом, яка зумовлена, не в останню 

чергу, різними переживаннями та оцінками процесу об'єднання та його історії. 

Професор соціології Ерфуртського університету Франк Еттріх роками уважно 

спостерігав за соціальними змінами в Німеччині та Європі. Разом з ним ми хочемо 

подивитися на 31 рік німецької єдності і водночас обговорити питання про те, які 

загальні уроки для проєктування демократичних процесів можна винести з цього 

особливого випадку історичних змін. 

Лекція відбудеться німецькою мовою з синхронним перекладом на 

українську. Після цього всі учасники сердечно запрошуються на прийом, під час 

якого буде можливість поглибити обмін думками. 

Для участі просимо до 18 жовтня 2021 року заповнити реєстраційну форму 

за посиланням: https://cutt.ly/zEZwuXu  

З подальшими питаннями можна звертатись до лектора DAAD д-ра Міхаеля 

Кляйнберга (michael.kleineberg@web.de ). 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/zEZwuXu
mailto:michael.kleineberg@web.de
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Індивідуальні гранти та партнерські проєкти на прикладі 

програм Еразмус+ та Горизонт, Кіберграмотність - 

інструменти для освітян: практикуми від CEASC 

 

Практикум "Інструментарій підготовки до роботи з 

грантових проєктах: індивідуальні гранти та партнерські 

проєкти" 

жовтень 2021 
 

Практично-орієнтований курс щодо отримання індивідуальних грантів та 

грантів для консорціумів/партнерств. 

Говоритимемо про особливості професійних знань проєктних менеджерів, 

що працюють із фондами ЄС, зокрема програмами Еразмус+, Горизонт Європа, Дім 

Європи. 

Протягом курсу ви дізнаєтеся, з чого і як саме починати свій шлях до 

отримання гранту, як знайти для цього партнерів та конкурси. 

 

Деталі та реєстрація за посиланням: http://ceasc.net/ipp  

 

 

Стажування "Міжнародні проєкти: написання, 

аплікування, управління та звітність" 

жовтень-грудень  2021 
  

ПРОГРАМУ РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ: 

освітян, викладачів та адміністративного складу українських ЗВО, дослідників 

та науковців, студентів останніх років навчання, аспірантів, 

представників громадських організацій, органів самоврядування, 

держслужбовців. 

Сертифікат стажування та підвищення кваліфікації, 180 год, 6 ECTS 

 

Деталі та реєстрація за посиланням: http://ceasc.net/intership  

 

 

 

 

 

http://ceasc.net/ipp
http://ceasc.net/intership
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Практикум "Основи кіберграмотності:  

безпека освітнього та позаосвітнього цифрового простору"  
 

Участь у практикумі дозволить: 

 Підвищити грамотність з кібербезпеки та кібергігієни 

 Навчитися розпізнавати та відрізняти різні види неправдивої інформації 

 Усвідомити основні принципи безпечного користуванням мережею 

Інтернет та пристроями 

 Освоїти ключові методи захисту персональних акаунтів 

 Сформувати навики свідомого користувача "онлайну" 

+ сертифікат підвищення кваліфікації, 1 ECTS 

 

Деталі та реєстрація за посиланням: http://ceasc.net/csh  

  

http://ceasc.net/csh
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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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