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Шановні друзі! 

У цьому випуску ми пропонуємо до вашої уваги інформацію про магістерські 

стипендії на навчання у Великій Британії та стажування по програмі Mitacs у 

кращих університетах Канади. 

 

 

 

  

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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Chevening: магістерські стипендії на навчання  

у Великій Британії 
 

Це можливість для студентів отримати ступінь магістра в одному з 

університетів Великої Британії. 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. Це одна з тисяч 

можливостей ЄС для України. 

 

Переваги 

 Оплата навчання в університеті. 

 Щомісячна стипендія. 

 Авіаквитки до Великої Британії і назад. 

 Покриття витрат, пов’язаних з оформленням візи. 

 Грант на подорожі на події Chevening. 

 Покриття інших витрат, які передбачені програмою. 

 

Щоб податися на стипендію, вам потрібно мати:  

 громадянство України, або іншої країни зі списку; 

 диплом бакалавра;  

 мінімум два роки досвіду роботи (еквівалент 2 800 годин). 

 

Для участі потрібно: 

 Заповнена онлайн-форма, 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 і до 13 липня 2023 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. 

 

Подайте заявку через онлайн-портал. Заявка та документи мають бути 

заповнені англійською мовою. 

Ви будете отримувати сповіщення про результати кожного етапу відбору 

на свою електронну адресу. 

 

Кінцевий термін: 01 листопада 2022 року о 15:00 за київським часом 
 

 

https://www.chevening.org/money/
https://www.chevening.org/apply/
https://chevening.smartsimpleuk.com/s_Login.jsp
https://www.chevening.org/scholarships/find-a-course/
https://www.chevening.org/scholarships/find-a-course/
https://chevening.smartsimpleuk.com/s_Login.jsp
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Зверніть увагу! 

 Розмір стипендії залежить від того, навчаєтесь ви у Лондоні чи за його 

межами, і щороку переглядається.  

 Після закінчення навчання ви маєте повернутися до країни громадянства 

мінімум на два роки. 

 На сайті Chevening ви можете знайти багато порад щодо підготовки до 

подачі, опис поширених помилок, а також блоги від нинішніх студентів і 

випускників про життя під час і після програми. 

 

Більше про стипендійну програму і подання заявки за посиланням 

https://www.chevening.org/scholarship/ukraine/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chevening.org/
https://www.chevening.org/scholarship/ukraine/
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Стажування Mitacs для третьокурсників у кращих 

університетах Канади 
 

Запрошуємо третьокурсників українських університетів на стажування 

Mitacs у Канаді. 11 серпня стартував набір на науково-дослідницьке стажування 

Mitacs Globalink Research Internship у 2023 році для студентів 3 курсу 

бакалаврату денної форми навчання українських університетів. Стажування 

триває 12 тижнів у одному з канадських університетів.  Mitacs – це канадська 

некомерційна організація, яка допомагає студентам та дослідникам з різних країн 

досягати успіху в обраній спеціальності.  

 

Програма Mitacs Globalink Research Internship включає: 
 роботу над спільним проєктом з професором канадського університету 

(згідно  інтересів, навичок та попереднього досвіду студента); 

 переліт Україна-Канада та Канада-Україна; 

 стипендію на житло та харчування; 

 медичне страхування; 

 зарахування на період стажування до канадського університету; 

 підтримку студентів-менторів на кампусі канадського університету; 

 можливість відвідування заходів, воркшопів, семінарів з 

професійного розвитку; 

 сертифікат, що підтвержує проходження програми Globalink 

Research Internship. 

 

Для участі у програмі Globalink Research Internship 

студентам потрібно:  
 Заповнити онлайн-заявку на участь у програмі за 

посиланням https://bit.ly/mitacsGRI. 

 Підготувати СV з описом наукових інтересів. 

 Отримати лист-рекомендацію від професора чи наукового керівника з 

описом досвіду досліджень та наукових інтересів. 

 Виписку з оцінками від університету (підтвердження рівня середнього 

академічного балу вище 80%). 

 

Екзамен з англійської чи французької мови не потрібний. Рівень володіння 

мовою визначається професором з Канади під час Skype-інтерв’ю. 

 

Дедлайн подачі заявок - 22 вересня 2022 року.  

Детальні вимоги та інструкції, як заповнювати документи, читайте на 

сайті Mitacsua.org.  

 

*** 

https://bit.ly/mitacsGRI
http://mitacsua.org/
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З 2017 року завдяки зусиллям професора Університету Торонто та 

провідного наукового співробітника підрозділу кількісних досліджень 

фінансових ризиків компанії SS&C Technologies Canada Олександра Романка до 

канадської програми Mitacs Globalink включили Україну, завдяки чому 

українські студенти мають змогу безкоштовно стажуватися у 

Канадських університетах.  

7 червня в Оттаві Mitacs та Міністерство освіти і науки підписали Угоду, 

згідно з якою Mitacs повністю профінансує 600 науково-дослідних стажувань для 

України протягом 2022-2024 рр.   

Контакти: Альона Романюк, +38 093 72 10 800, aliona@mitacsua.org  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aliona@mitacsua.org


Інформаційний вісник № 9 (15)                        29 серпня 2022 року 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

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

