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 Дорогі друзі!                                  

Наближається до завершення 2021 рік, протягом якого ми прагнули вчасно і 

якнайповніше інформувати вас про міжнародні програми, проєкти, актуальні 

конкурси, гранти, стипендії для навчання і стажування за кордоном, міжнародні 

освітні та наукові комунікативні заходи, до яких ви могли б долучитися у своїй 

професійній, освітній та науковій діяльності. Маємо надію, що ці матеріали були 

цікавими і корисними для вас. 

Сьогодні – останній випуск нашого видання у цьому році. 

Ми вітаємо вас із прийдешнім Новим 2022 роком та різдвяними святами! 

Нехай вони принесуть вам гарні новини, щасливі події, додадуть наснаги та 

творчого натхнення, а також наповнять серця добром, любов’ю та вірою у 

здійснення заповітних мрій та сподівань! 

Бажаємо з радістю та посмішкою зустрічати кожен день, обов’язково досягати 

всього, чого бажають ваші серця. Нехай у діяльності завжди буде море гідних ідей 

та перспектив, нехай у житті завжди на вас чекає безліч радощів, приємних 

зустрічей та цікавих подій! 

Дякуємо за плідну співпрацю у 2021 році та сподіваємося на її успішне 

продовження в новому році! 

З глибокою повагою 

Світлана ГЛАДКОВА, 

Людмила ПУСТОВОЙТ, 

Група міжнародного співробітництва ННІ публічного управління та державної 

служби 
  

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

Група міжнародного співробітництва 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  
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Онлайн семінар “Конкурси програми Горизонт 

Європа за напрямками e-Health: як стати членом 

успішного консорціуму” 
Дата і час: 23  грудня, 15.00-17.00 онлайн у форматі ZOOM конференції 

Рамкова програма вебінару 

15.00 - початок, 15.05 - 16.00 

Іван Кульчицький, Президент ГО Агенція Європейських Інновацій,  керівник 

НКП “Інформаційні та комунікаційні технології”.  

Тема  “Особливості конкурсів програми Горизонт Європа за напрямками ICT 

in Health” 

У вступній лекції будуть розкриті деталі конкурсів кластеру “Health”  за 

дестинаціями: 

5. Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for 

a healthy society 

https://cutt.ly/rY5t77b   

та 

6. Maintaining an innovative, sustainable and globally competitive health industry 

https://cutt.ly/qY5t0sj  

  

16.00 - 17.00 Виступи учасників (до 7-10 хв.) з представленням свого 

потенціалу та плану дій щодо участі у відкритих конкурсах e-Health 

  

Організаційні аспекти вебінару. 

Участь є безплатною за умови попередньої реєстрації за даною формою 

https://forms.gle/igdUsZg7rmDEVZ2w7   

  

Очікувана аудиторія семінару.  

В першу чергу очікується участь представників ІТ сектору, які мають 

напрацювання у сфері медицини, а також представників медичних структур, які 

зацікавлені у використанні нових цифрових технологій. Важливо, щоб у заході 

взяли участь ті організації, які уже мають певні напрацювання у цій сфері і можуть 

поділитись іх своїм досвідом з іншими.  

До участі у режимі ZOOM  конференції будуть запрошені ті учасники, які 

зазначать що зацікавлені у підготовці заявок за пріоритетами e-Health.  

Всім іншим буде запропоновано слідкувати за трансляцію у Facebook на 

сторінці ГО АЄІ 

https://www.facebook.com/InnoEU.UA   

Даний семінар є частиною серії заходів в рамках проєкту «Як знайти власний 

шлях до успіху у програмах ЄС для реалізації цифрових інновацій», який 

підтримано  Європейським Союзом  та Міжнародним Фондом «Відродження» в 

межах грантового компонента проєкту EU4USociety. 

https://cutt.ly/rY5t77b
https://cutt.ly/qY5t0sj
https://forms.gle/igdUsZg7rmDEVZ2w7
https://www.facebook.com/InnoEU.UA
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СТИПЕНДІЇ УРЯДУ ФРАНЦІЇ / НА 

МАГІСТРАТУРУ ТА АСПІРАНТУРУ 2022 
 

Конкурс стипендій уряду Франції на 2022-2023 навчальний рік 

 у магістратурі (Master) за будь-якою дисципліною, тривалістю від 5 до 9 

місяців ( 700 євро/місяць), 

 в аспірантурі під французько-українським подвійним науковим керівництвом 

для роботи над дисертацією: три наукові стажування по 3 місяці впродовж 3 років ( 

1415 євро/місяць). 

 

Умови до кандидатури: 

 бути громадянином України віком до 30 років; 

 мати диплом про вищу освіту українського навчального закладу (Бакалавр / 

Спеціаліст / Магістр). 

 

Критерії надання стипендії: 

 високий рівень академічної підготовки кандидата; 

 якісний та аргументований навчальний проєкт з обґрунтуванням професійної 

орієнтації; 

 володіння французькою та/або англійською мовою залежно від навчального 

проєкту; 

 розробка індивідуального студентського проєкту в рамках вже існуючого або 

новоствореного французько-українського проєкту співпраці в освітній та/або 

науковій сфері. 

 

Стипендіати уряду Франції (BGF) отримують наступні послуги: 

 щомісячна стипендія протягом місяців навчання у Франції; 

 статус стипендіата французького уряду дає право на звільнення від оплати за 

розгляд документів на студентську візу; 

 звільнення від оплати за зарахування  до державних установ  Міністерства 

освіти, досліджень та інновацій Франції (наприклад, до університетів); 

 допомогу у пошуку студентського житла у гуртожитках (CROUS), 

 соціальне та медичне страхування на період навчання, 

 підтримка Campus France в організації вашого перебування та в 

адміністративних процедурах; з координатором у Франції, який відповідальний за 

ваше досьє та відповідатиме на ваші запитання. 

  

Подача документів на конкурс триває до 13 лютого 2022 р. (о 23:59 год) 

 

Детально про стипендію за посиланням: https://institutfrancais-

ukraine.com/etudier/bourses/bgf  

https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bgf
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bgf
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Стипендії на дослідження в Австрії: гуманітарні та 

соціальні науки 
 

Це можливість для молодих українських науковців пройти стажування в 

Інституті гуманітарних наук у Відні. Пів року ви будете отримувати стипендію і 

працювати над своїм дослідженням.  

Стажування відбудеться в період між вереснем 2022 року та червнем 2023 

року.  

Це одна з тисяч можливостей ЄС для українців. 

 

Кінцевий термін: 31 січня 2022 року.  

 

Переваги: 

 Щомісячна стипендія розміром 1 800 євро. 

 Зручний робочий простір.  

 Нетворкінг та участь у діяльності Інституту. 

 

Ви можете податися на конкурс, якщо: 

 вам до 30 років; 

 ви зараховані на PhD-програму з гуманітарних чи соціальних наук або нещодавно 

отримали ступінь PhD в цих галузях;  

 у вас є громадянство України. Проживання в Україні буде перевагою. 
 

Для участі потрібно заповнити аплікаційну форму, що включає:  

 проєктну пропозицію до 7500 символів; 

 мотиваційний лист; 

 резюме; 

 список публікацій; 

 два рекомендаційні листи від науковців, знайомих з вашою науковою роботою. 

 

Заповніть онлайн-форму 

(https://iwm.embark.com/login/apply?target=jvf&responseId=619e06289a6c9400037

5b34f&page=Application%20Selection ) англійською мовою і прикріпіть необхідні 

документи. 

Увага! 

Про результати конкурсу ви дізнаєтесь в квітні 2022 року. 

Приймальна комісія: fellowships@iwm.at  

 

Дізнатия більше: https://www.iwm.at/program/ukraine-in-european-dialogue-

junior-

fellowship?fbclid=IwAR2PsQ3fmbi6zxstjXwNNLpruhCC_M1PKGmw0IySMwAZ

y-CjEfZyZFM4ssY  

https://iwm.embark.com/login/apply?target=jvf&responseId=619e06289a6c94000375b34f&page=Application%20Selection
https://iwm.embark.com/login/apply?target=jvf&responseId=619e06289a6c94000375b34f&page=Application%20Selection
mailto:fellowships@iwm.at
https://www.iwm.at/program/ukraine-in-european-dialogue-junior-fellowship?fbclid=IwAR2PsQ3fmbi6zxstjXwNNLpruhCC_M1PKGmw0IySMwAZy-CjEfZyZFM4ssY
https://www.iwm.at/program/ukraine-in-european-dialogue-junior-fellowship?fbclid=IwAR2PsQ3fmbi6zxstjXwNNLpruhCC_M1PKGmw0IySMwAZy-CjEfZyZFM4ssY
https://www.iwm.at/program/ukraine-in-european-dialogue-junior-fellowship?fbclid=IwAR2PsQ3fmbi6zxstjXwNNLpruhCC_M1PKGmw0IySMwAZy-CjEfZyZFM4ssY
https://www.iwm.at/program/ukraine-in-european-dialogue-junior-fellowship?fbclid=IwAR2PsQ3fmbi6zxstjXwNNLpruhCC_M1PKGmw0IySMwAZy-CjEfZyZFM4ssY
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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 ви отримаєте? 

• 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 

 

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 року 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. 
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• 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. 

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 року. 

 

Джерело: 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/291?utm_medium=email&utm_source=UniS

ender&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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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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