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Шановні колеги! 

До вашої уваги пропонуємо підбірку можливостей для участі в 

міжнародному проєкті, конкурсі на здобуття стипендії імені Фулбрайта, 

стипендії для навчання на магістратурі у Німеччині та інформацію про 

вебінар від Міністерством освіти і науки України.  

 

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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МІЖНАРОДНИЙ ПРОЄКТ 

"РОЗБУДОВА ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЗВО ТА 

РОЗВИТОК КАР'ЄРИ НАУКОВЦІВ І ДОСЛІДНИКІВ" 
 

Програму розроблено для: 

освітян, викладачів та адміністративного складу українських ЗВО, дослідників 

та науковців, студентів останніх років навчання, аспірантів, представників 

громадських організацій, органів самоврядування, держслужбовців. 

Форма участі: дистанційна. 

Робочі мови:  англійська, польська, словацька (з перекладом), українська.  

Під час стажування учасники/учасниці:  

попрацюють над кейсами "від ідеї до партнерського проєкту" для подачі 

проєктних заявок на актуальні конкурси протягом 2020 року; 

отримають пропозиції щодо можливості навчання в докторантурах 

партнерських університетів; 

ознайомляться з можливостями співпраці з партнерськими університетами в 

Польщі та Словаччині (презентація університетів та напрямків навчання, за якими 

можлива співпраця, можливості публікації в міжнародних партнерських виданнях).  

Сертифікати та участь у міжнародній конференції: 

 Сертифікат учасника/учасниці міжнародного післядипломного стажування 

(podyplomowy staz miedzynarodowy) від Uczelnia Nauk Spolecznych 

(Університет Суспільних Наук, Лодзь, Польща), 180 годин, 6 кредитів ECTS;  

 Опрацьований «кейс» м'якого проєкту та рекомендації щодо його подачі до 

одного із представлених в програмі фінансових інструментів; 

 Усі учасники/учасниці проєкту отримають додатковий Сертифікат 

учасника/учасниці  міжнародного проєкту "Розбудова інституційної 

спроможності ЗВО та розвиток кар'єри науковців і дослідників", вересень-

грудень 2021 року; 

 Програма міжнародної мобільності, осінній семестр 2021, Сертифікат 

Католицького університету у Ружомберку, Словаччина; 

 Міжнародна конференція "Фінансова перспектива ЄС 2021-2027: можливості 

для ЗВО країн Східного партнерства" – грудень 2021, Сертифікат 

учасника/учасниці міжнародної конференції; 

 Видання міжнародного міждисциплінарного збірника «Project Approach In 

The Didactic Process of Universities – International Dimension», грудень 2021 

Деталі та реєстрація: http://ceasc.net/esm  

http://ceasc.net/esm


Інформаційний вісник № 2                              16 вересня 2021 року 3 

 

Щорічний конкурс на здобуття стипендії імені Фулбрайта 

Fulbright Visiting Scholar Program 2022-2023 
 

Fulbright Visiting Scholar Program уможливлює проведення досліджень в 

університетах США, дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, архівах тощо від 

трьох до дев’яти місяців.  

Кваліфікаційні вимоги.  

У конкурсі можуть брати участь: 

 - кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, доктори наук; 

 - дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою (спеціаліст, 

магістр), з досвідом науково-дослідної роботи не менше семи років, з наявними 

публікаціями (статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або 

іноземних (міжнародних) наукових фахових виданнях; 

 - діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства та музейної справи, 

журналісти та громадські діячі – з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), 

досвідом роботи не менше семи років, значними професійними досягненнями, 

науковим доробком в обраній галузі дослідження (статті, монографії або ж розділи 

у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) фахових наукових 

виданнях. 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі 

дисципліни.  

Загальні вимоги до кандидатів: 

 - мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення 

конкурсу; 

 - вільно володіти англійською мовою на рівні достатньому для 

професійного спілкування в англомовному науковому середовищі; 

 - повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно 

до вимог візи J-1, що її отримують учасники програм обмінів. 

Умови гранту: 

 - щомісячна стипендія; 

 - додаткові кошти для придбання професійної літератури; 

 - медичне страхування; 

 - квиток в обидва боки. 

Останній термін подання заявок – 15 жовтня 2021. 

Детально про Програму, перелік документів для участі у конкурсі та вимоги 

до їх оформлення, а також про перебіг конкурсного відбору за посиланням: 

https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-visiting-scholar-program/ . 

https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-visiting-scholar-program/
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DAAD: стипендії на навчання на магістратурі у Німеччині 

Німецька служба академічних обмінів DAAD Ukraine пропонує щомісячну 

стипендію 861 євро на навчання на магістратурі в Німеччині.  

Студенти, що навчаються на магістратурі в Україні, можуть також скористатися 

стипендією, щоб провести від одного до двох років у Німеччині.  

Дедлайн – 15 листопада 

Ви можете податися на цю стипендію, якщо:  

• маєте диплом бакалавра; 

• навчалися або навчаєтеся на будь-якій спеціальності, крім мистецтва та 

архітектури; 

• вступите до німецького університету до початку дії стипендії;  

• знаєте іноземну мову, якою викладають в університеті, і маєте мовний 

сертифікат на підтвердження цього.  

Що ви отримаєте:  

• Щомісячну стипендію розміром 861 євро;  

• Одноразову виплату, яку ви можете витратити на підручники, абонемент до 

бібліотеки, білети на конференції тощо; 

• Відшкодування витрат на дорогу до Німеччини й назад; 

• Медичне страхування;  

• Онлайн- чи офлайн-курс німецької мови, якщо вам потрібно її підтягнути; 

• Відшкодування витрат на проходження TestDaF або DSH, якщо вам потрібно 

буде скласти екзамен після отримання стипендії.  

Як подати заявку:  

• Подайте заявку через онлайн-портал. 

• До заявки додайте: заповнену аплікаційну форму; резюме у форматі 

таблиці; мотиваційний лист; підтвердження, що вас зараховано на магістерську 

програму у Німеччині; заповнену форму Information about your preferred master 

programmes, якщо ви плануєте здобути рівень магістра у Німеччині; диплом про 

вищу освіту з додатком; мовний сертифікат, виданий не пізніше як два роки тому; 

шкільний атестат; інші документи, що підсилять вашу заявку: довідки про 

проходження практики тощо; оригінал рекомендаційного листа від викладача, 

підписаний від руки.  

Більше про програму –  https://bit.ly/2VCRvBX  

Інформаційний центр DAAD у Києві: info@daad-ukraine.org  

 

https://bit.ly/2VCRvBX
mailto:info@daad-ukraine.org
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Вебінар щодо запуску Міністерством освіти і науки 

України конкурсного відбору проєктів, що фінансуються за 

рахунок зовнішнього інструменту допомоги ЄС 

Дата та час проведення заходу: 21 вересня 2021 року, 10.00.  

Захід МОН орієнтований на представників бізнес-сектору, університетів, 

наукових установ та громадського середовища. 

Мова йтиме про запуск Міністерством освіти і науки України конкурсного 

відбору проєктів, що фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги 

ЄС. 

Більше інформації - на сторінці МОН:  

https://www.facebook.com/UAMON/posts/4994706413889230  

Учасники заходу: 

 дізнаються про умови конкурсу; 

 отримають консультацію від експертів МОН щодо участі в конкурсі; 

 дізнаються більше про участь України в програмі «Горизонт Європа». 

Для підтвердження участі у вебінарі слід заповнити онлайн-анкету 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeuMrLLPAe7KTXmOIC7IUbpwfekYw

5RRtI5M8kfo4fNjTZbA/viewform?fbclid=IwAR3WHFTW2px8a-

45nVBPVt1aTLlapnW-D3kLnqTUK0iSUtyaEdaqaBPJVuY до 20 вересня включно. 

Захід відбуватиметься у форматі онлайн через платформу Microsoft Teams 

за посиланням: bit.ly/3nxa71O (скопійюйте посилання)    

Детальніше про конкурс можна ознайомитись на офіційній сторінці МОН 

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/konkursnij-vidbir-naukovih-naukovo-tehnichnih-

robit-ta-proektiv .  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/UAMON/posts/4994706413889230
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeuMrLLPAe7KTXmOIC7IUbpwfekYw5RRtI5M8kfo4fNjTZbA/viewform?fbclid=IwAR3WHFTW2px8a-45nVBPVt1aTLlapnW-D3kLnqTUK0iSUtyaEdaqaBPJVuY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeuMrLLPAe7KTXmOIC7IUbpwfekYw5RRtI5M8kfo4fNjTZbA/viewform?fbclid=IwAR3WHFTW2px8a-45nVBPVt1aTLlapnW-D3kLnqTUK0iSUtyaEdaqaBPJVuY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeuMrLLPAe7KTXmOIC7IUbpwfekYw5RRtI5M8kfo4fNjTZbA/viewform?fbclid=IwAR3WHFTW2px8a-45nVBPVt1aTLlapnW-D3kLnqTUK0iSUtyaEdaqaBPJVuY
https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/konkursnij-vidbir-naukovih-naukovo-tehnichnih-robit-ta-proektiv
https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/konkursnij-vidbir-naukovih-naukovo-tehnichnih-robit-ta-proektiv
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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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