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Шановні друзі! 

У цьому випуску ми пропонуємо до вашої уваги інформацію про стипендійну 

програму для українців в Німеччині та Національну стипендіальну програму 

Словацької Республіки. 

 

 

 

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 українських 

студентів 
Стипендійна програма для українців в Німеччині пропонує: 

 щомісячну стипендію в розмірі 934 євро 

 можливість провести семестр в університеті Німеччини на вибір 

 допомога при зарахуванні в обраний університет 

 супровід і підтримка на місці через активну діяльність місцевих груп GFPS 

 безкоштовна участь під час перебування у двох наукових і культурних 

семінарах, на початку та в кінці семестру 

Хто може подавати заявку? 

Щоб подати заявку на отримання стипендії, необхідно відповідати таким 

критеріям: 

 бути громадянкою/громадянином України 

 АБО, не маючи громадянства України, станом на 01.01.2022 р. бути 

зарахованими в український університет; 

 під час подання заявки та під час перебування у Німеччині в разі отримання 

стипендії мати статус студента/-ки та вік, що не перевищує 26 років; 

 АБО бути зарахованими в український університет станом на 01.02.2022 р. 

та мати бажання продовжити навчання в Німеччині; 

 навчатися на стаціонарній/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) або мати посвідку на проживання в Німеччині 

(тимчасовий захист у зв’язку з війною); 

 впевнено володіти німецькою мовою на момент отримання стипендії; 

 брати активну уачсть у житті громадянського суспільства і цікавитися 

європейськими ідеями 

Стипендія призначена для молодих людей, які вирізняються хорошою 

академічною успішністю, мають перспективні наукові та проектні пропозиції. 

Ми очікуємо від кандидатів вміння вільно спілкуватися німецькою мовою, 

активно інтегруватися під час перебування в наукове, культурне і соціальне 

середовище. Особливо вітається участь в громадських організаціях (активна 

участь в діяльності неурядових громадських організацій та інших громадських 

ініціативах) і академічні досягнення (конференції, наукові робочі групи тощо). 

Місце навчання 

Під час подання заявки потрібно вказати назви трьох міст, в яких ви б 

хотіли навчатися. Побажання стипендіатів будуть враховані, проте не завжди 

можуть бути виконані. Це залежить від діяльності міських груп GFPS, і 

можливості співпраці з відповідним університетом. 

Науковий проект 
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Упродовж навчання в німецькому університеті стипендіати та 

стипендіатки GFPS e.V. реалізують власний проект. Він повинен бути 

безпосередньо пов’язаним із навчанням. Проект може бути офомлений як 

невелика наукова робота німецькою мовою або, наприклад, бути більш 

практичним (на зразок виставки чи воркшопу). Стипендіат/-ка самостійно обирає 

тему проекту. Опис проекту та його зміст є одним із важливих критеріїв під час 

проведення відбору кандидаток/-ів. Невеличке пояснення про те, яким повинен 

бути проект, можна знайти тут. 

Процедура подання заявки 

Подання заявки проводиться два рази на рік у весняний (для зимового 

семестру) та осінній період (для літнього семестру). 

Кінцевий термін подання заяв (враховується час електронної подачі 

заявки): 

 для зимового семестру – до 30 квітня календарного року 

 для літнього семестру – до 21 жовтня попереднього року перед початком 

семестру 

Конкурсний набір проводиться у два етапи: 

 Відбір і оцінювання кандидатів по заявкам 

 Інтерв’ю відбудеться наприкінці травня/жовтня он-лайн з кандидатами, які 

досягли найвищої оцінки в першому етапі розгляду заявки на стипендію 

Заповнені заявки повинні включати в себе наступні документи: 

 резюме; 

 мотиваційний лист на одну сторінку німецькою та українською мовами з 

обґрунтування 

 участі в стипендійній програмі 

 план проекту на одну сторінку німецькою та українською мовами, де 

детально пояснюється, 

 що саме буде реалізовано під час перебування в Німеччині 

 підтвердження з університету на момент подання заявки про рейтинг 

(середній бал) кандидата 

 довідка з місця навчання 

 сертифікат або копія документа, що підтверджує рівень знання німецької 

мови на такому рівні, щоб Ви могли вільно спілкуватись 

водночас, якомога швидше також необхідно подати: 

 диплом з додатком або довідка з ВНЗ про середній бал залікової книжки; 

 довідка з місця навчання; 

 сертифікат або копія документа, що підтверджує знання німецької мови на 

достатньому для вільного спілкування рівні; 

 бажано також подати коротку актуальну рекомендацію, видану 

співробітницею/- ком університету або організацією громадянського 

суспільства. 

 

Детальна інформація і подання заявки за посиланням: 

https://www.gfps.org/uk/stipendien/deutschland-studium/ukraine/  

https://telegra.ph/SHCHo-take-proyekt-u-rozum%D1%96nnya-GFPS-eV-10-05
https://www.gfps.org/uk/stipendien/deutschland-studium/ukraine/
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Стипендії Національної стипендіальної програми 

Словацької Республіки 
 

Відкрито конкурс на здобуття стипендій на навчання та стажування у 

вищих навчальних закладах та науково-дослідницьких установах Словацької 

Республіки. 

Категорії учасників: студенти (від 3го курсу та магістри), аспіранти, 

докторанти та викладачі будь-яких спеціальностей. 

Тривалість програми: навчання: 1-2 семестри, стажування: від 1 до 10 

місяців. 

Фінансове забезпечення: щомісячна стипендія від 400€ до 1050€ 

(залежить від категорії учасника). Студентам та аспірантам відшкодовуються 

транспортні витрати. 

Кінцевий термін подання заяв: 31 жовтня 2022 р. 

Деталі про програму за посиланням: 

https://www.scholarships.sk/en/main/o-programe    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.scholarships.sk/en/main/o-programe?fbclid=IwAR1i_jBAvmqY_IGi1eUA6Wye7ulJ7NDguaAi5T6qTxCs_6Q8vuhCf-H7vfg
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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  
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http://www.ipacs.knu.ua/
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