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Шановні друзі! 

У цьому випуску ми пропонуємо до вашої уваги інформацію про навчальний 

курс для молоді у Грузії, семінар для молодіжних працівників, лідерів та 

активістів у Туреччині, дистанційні стипендії для українських дослідників у 

Німеччині та дослідницькі стипендії для молодих кандидатів наук.  

 

  

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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Навчальний курс для молоді у Грузії 

CCC Training – Critical thinking, Creativity and 

Collaboration in Youth Work 
 

Володіння основними навичками 21 століття дозволяє людям розбиратися 

в постійно мінливому світі, ефективно вирішувати проблеми, бути впевненими 

та успішними. 

Навчальний курс “Творче та критичне мислення, креативність та співпраця 

в роботі з молоддю” є чотирма ключовими компетенціями. У цьому навчальному 

курсі увага зосереджена на трьох із них – креативне та критичне мислення + 

Співпраця. 

Дата і місце проведення: 6-15 вересня 2022 року, м. Бакуріані, Грузія. 

Робоча мова: англійська. 

Навчальний курс лише для 36 відібраних учасників з Вірменії, Болгарії, 

Чехії, Грузії, Греції, Йорданії, Лівану, Португалії, Румунії, Іспанії, України. 

Цільова аудиторія: молодіжні працівники, тренери, молодіжні лідери, 

менеджери молодіжних проектів, волонтерські наставники, молодіжні тренери, 

молодіжні дослідники. 

Мета: 

 донести до учасників ідею про те, що мінливий світ вимагає нових 

освітніх підходів та навчання новим навичкам і компетенціям; 

 розвивати критичне мислення – здатність досягати, обробляти, 

розуміти, раціоналізувати та аналізувати великі обсяги суперечливої 

інформації до моменту прийняття обґрунтованого рішення та швидкого 

виконання дій; 

 розвивати креативне мислення – здатність бачити різні ракурси світу, 

знаходити приховані закономірності, встановлювати зв’язки між 

непов’язаними поняттями, генерувати рішення, придумувати несподівані 

рішення, винаходити нове, перетворювати фантазійні ідеї в реальність; 

 розвивати співпрацю – здатність працювати в команді для 

досягнення спільної мети, вчитися один у одного та сприяти навчанню 

інших; 

 збагатити «інструментарій» молодіжних працівників та волонтерів 

НУО новими методами, які можна використовувати в різних заходах 

неформальної освіти. 

Кінцевий термін подачі аплікацій: 11 липня 2022 року. 

Детальніше про навчальний курс, умови, реєстраційна форма за 

посиланням https://www.salto-youth.net/tools/european-training-

calendar/training/ccc-training-critical-thinking-creativity-and-collaboration-in-

youth-

work.10332/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=27

3633097 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ccc-training-critical-thinking-creativity-and-collaboration-in-youth-work.10332/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=273633097
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ccc-training-critical-thinking-creativity-and-collaboration-in-youth-work.10332/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=273633097
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ccc-training-critical-thinking-creativity-and-collaboration-in-youth-work.10332/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=273633097
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ccc-training-critical-thinking-creativity-and-collaboration-in-youth-work.10332/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=273633097
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ccc-training-critical-thinking-creativity-and-collaboration-in-youth-work.10332/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=273633097
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Семінар для молодіжних працівників, лідерів та 

активістів у Туреччині (Seminars For Strong Contacts) 
 

Проект має схожі цілі з програмою Erasmus +, і цим проектом, який 

реалізовуватиметься в провінції Газіантеп, є прагнення створити мережу 

міжнародного рівня, підвищити обізнаність про працевлаштування молоді та 

молодіжне підприємництво тощо. 

Проект “Seminars For Strong Contacts” має схожі цілі (заохочення активної 

участі, міжкультурного діалогу, соціальної інтеграції та солідарності серед 

молоді) з програмою Erasmus+ та заохочує підприємництво як інструмент 

боротьби з безробіттям серед молоді для організацій. 

Метою проекту є підвищити рівень знань, навичок та компетентності 39 

молодих працівників з 9 країн-учасниць або експертів, які працюють у сфері 

підприємництва. 

Дата і місце проведення: 13-21 серпня 2022 року, м. Газіантеп, 

Туреччина. 

Семінар лише для 39 відібраних учасників з Боснії та Герцеговини, Італії, 

КОСОВО* РЕЗОЛЮЦІЯ ООН, Марокко, Нідерландів, Румунії, Тунісу, України. 

Цільова аудиторія: молодіжні працівники, молодіжні лідери, менеджери 

молодіжних проектів, молодіжні політики, наставники волонтерів, молодіжні 

тренери, дослідники молоді.  

Робоча мова: англійська.  

Мета проекту буде досягнута через наступні конкретні цілі: 

 Підвищити обізнаність загалом 39 учасників з Європейського Союзу, 

Балканського півострова та регіону Африки з метою заохочення та 

розвитку підприємництва в поточному економічному середовищі 

 Підвищити обізнаність молоді з 9 організацій про важливість 

молодих підприємців та їх роль у формуванні майбутнього європейського 

суспільства 

 Заохочувати організації до розширення мережі підприємництва 

 Створити мережу підприємництва на міжнародному рівні 

Кінцевий термін подачі аплікацій: 10 липня 2022 року 

Детальніше про семінар, умови, реєстраційна форма за посиланням 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-

calendar/training/seminars-for-strong-

contacts.10411/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=

273633097   

 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/seminars-for-strong-contacts.10411/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=273633097
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/seminars-for-strong-contacts.10411/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=273633097
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Дистанційні стипендії для українських дослідників у 

Німеччині 
 

Дистанційні стипендії для дослідників з України від Hanse-

Wirtschaftskolleg – Інституту перспективних досліджень (HWK) підтримують 

дослідників з України, чиї дослідження ускладнені через війну в Україні. 

Стипендії не залежать від місця проживання та призначені для того, щоб 

дослідники могли продовжувати свою наукову роботу. Кандидати повинні мати 

ступінь доктора філософії або еквівалент і, які працювали в українському 

університеті чи науковому інституті до війни. Період фінансування становить 

від шести до десяти місяців, а сума фінансування становить 1500 євро на 

місяць (приблизно 1565 доларів США / 2010 канадських доларів). Процес 

відбору триває, і заявникам пропонується подати заявку в будь-який час. 

Які документи необхідно подати:  

• CV з детальною інформацією про професійну ситуацію на початку війни 

(максимум 5 сторінок) і поточну адресу, включаючи адресу електронної 

пошти 

• Список публікацій (не більше 5 сторінок) 

• Опис галузі дослідження та проекту, над яким буде працювати (мінімум 

2, максимум 10 сторінок) 

• Короткий опис поточної професійної ситуації або ризикової ситуації 

відповідно (приблизно 1 сторінка) 

• У відповідних випадках: імена потенційних партнерів по співпраці в 

наукових установах Бремену - район Дельменхорст - Ольденбург. 

Аплікаційні документи надсилаються електронною поштою (бажано всі в 

одному узагальненому PDF-файлі) на адресу sekretariat@hanse-ias.de . Заявки 

можна подавати англійською або німецькою мовами. 

Заявки обробляються та оцінюються на безперервній основі, доки не 

будуть присуджені всі стипендії. HWK повідомить всіх заявників про результати 

не пізніше ніж через 4 тижні після отримання аплікації.  

За детальною інформацією звертайтеся до Ms. Christina Islam +49 (0) 4221 

9160-108, sekretariat@hanse-ias.de, а також за посиланням 

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/north-america/remote-fellowships-

researchers-ukraine-

germany?fbclid=IwAR3nmnrOCQ_QypGSQURCg5u_qq33yzh8WQeFzRJSY5

F7epm6QrgOw_wR44Y&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_c

ampaign=273633097 , https://hanse-ias.de/en/  

 

mailto:sekretariat@hanse-ias.de
mailto:sekretariat@hanse-ias.de
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/north-america/remote-fellowships-researchers-ukraine-germany?fbclid=IwAR3nmnrOCQ_QypGSQURCg5u_qq33yzh8WQeFzRJSY5F7epm6QrgOw_wR44Y&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=273633097
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/north-america/remote-fellowships-researchers-ukraine-germany?fbclid=IwAR3nmnrOCQ_QypGSQURCg5u_qq33yzh8WQeFzRJSY5F7epm6QrgOw_wR44Y&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=273633097
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/north-america/remote-fellowships-researchers-ukraine-germany?fbclid=IwAR3nmnrOCQ_QypGSQURCg5u_qq33yzh8WQeFzRJSY5F7epm6QrgOw_wR44Y&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=273633097
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/north-america/remote-fellowships-researchers-ukraine-germany?fbclid=IwAR3nmnrOCQ_QypGSQURCg5u_qq33yzh8WQeFzRJSY5F7epm6QrgOw_wR44Y&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=273633097
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Дослідницькі стипендії для молодих кандидатів наук 
 

Це можливість продовжити свою дослідницьку діяльність в Університеті 

Констанц у Німеччині. Молоді українські науковці, які постраждали внаслідок 

війни росії проти України, зможуть отримати стипендію розміром 2 000 євро та 

протягом шести місяців працювати над дослідженням, користуватися 

бібліотекою та власним робочим місцем в офісі інституту. Ви можете приїхати 

разом із сім’єю. 

Стипендією опікується Zukunftskolleg — Інститут перспективних 

досліджень при Університеті Констанц. Це одна з тисяч можливостей ЄС для 

України.  

Кінцевий термін: 31 серпня 2022 о 23:59 за київським часом 

Переваги: 

 Щомісячна стипендія розміром 2 000 євро. 

 Додаткові щомісячні виплати по догляду за дитиною розміром 194 євро на 

одну дитину. 

 Покриття витрат на проїзд. 

 Доступ до бібліотек та технічних ресурсів університету. 

 Зручний робочий простір. 

 Можливість реалізувати власний проєкт. 

 

Ви можете отримати стипендію, якщо: 

 ви  офіційно працевлаштовані в українському академічному закладі;  

 ви отримали ступінь доктора наук не раніше 2017 року; 

 ваш дослідницький проєкт пов’язаний з дисциплінами, представленими в 

Університеті Констанц. 

 

Для участі потрібно: 

 Резюме. 

 Супровідний лист, де ви також зазначите ваше поточне місце проживання, 

скільки плануєте працювати над проєктом та чи плануєте приїхати з 

сім’єю.  

 Опис дослідницького проєкту, над яким ви будете працювати — об’ємом 

до 200 слів. 

 Довідка про працевлаштування з університету. 

 За можливості, сертифікат, який підтверджує ваш докторський ступінь. 

 Документи мають бути заповнені англійською мовою. 

 

Дізнайтеся більше про вимоги до заявки: 

https://www.uni-

konstanz.de/typo3temp/secure_downloads/123199/0/8b48cca2d1722cfbc9d619e4c89

23dd410c6cf83/Ukraine_call_2022_FIN.pdf 

https://www.uni-konstanz.de/typo3temp/secure_downloads/123199/0/8b48cca2d1722cfbc9d619e4c8923dd410c6cf83/Ukraine_call_2022_FIN.pdf
https://www.uni-konstanz.de/typo3temp/secure_downloads/123199/0/8b48cca2d1722cfbc9d619e4c8923dd410c6cf83/Ukraine_call_2022_FIN.pdf
https://www.uni-konstanz.de/typo3temp/secure_downloads/123199/0/8b48cca2d1722cfbc9d619e4c8923dd410c6cf83/Ukraine_call_2022_FIN.pdf
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Як подати заявку:  

Надішліть документи одним листом на zukunftskolleg@uni-konstanz.de. 

Кожен документ потрібно перевести в PDF і відправити окремим файлом. 

Заявки розглядаються постійно. 

 

Зверніть увагу! 

 Якщо ви не можете виїхати з України, ви можете долучитися до програми 

дистанційно.  

 Організатори особливо чекають на заявки від науковців Київського 

національного економічного університету та Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 

Контактна особа: Даніела Кромрі, zukunftskolleg@uni-konstanz.de  

Детальніше про стипендію:  

https://www.uni-konstanz.de/zukunftskolleg/fellowships/visiting-

fellowships/?fbclid=IwAR0cdeR8JpAgTNFhzqMos4BuGWoIOdjeIm_mH-

HIXPGQ6L9WOPJedym0A7M  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zukunftskolleg@uni-konstanz.de
mailto:zukunftskolleg@uni-konstanz.de
https://www.uni-konstanz.de/zukunftskolleg/fellowships/visiting-fellowships/?fbclid=IwAR0cdeR8JpAgTNFhzqMos4BuGWoIOdjeIm_mH-HIXPGQ6L9WOPJedym0A7M
https://www.uni-konstanz.de/zukunftskolleg/fellowships/visiting-fellowships/?fbclid=IwAR0cdeR8JpAgTNFhzqMos4BuGWoIOdjeIm_mH-HIXPGQ6L9WOPJedym0A7M
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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) 431-48-77 

E-mail: ipacs.international@gmail.com  
 

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

