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Шановні друзі! 

У цьому випуску ми пропонуємо до вашої уваги інформацію про 

можливість навчання від Програми імені Фулбрайта, магістерські 

стипендії на навчання в Оксфорді, однорічну стипендію від Інституту 

дослідження суспільств ім. Макса Планка та пропозицію для науковців та 

дослідників від Гентського університету у Бельгії.  

  

 

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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Програма імені Фулбрайта: навчання в американських 

університетах на здобуття ступеня магістра 

Fulbright Graduate Student Program 
 

Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття 

ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, 

випускники ЗВО. 

Післядипломна освіта в США (graduate studies) є поєднанням навчання з 

індивідуальною дослідницькою працею. Система цього рівня освіти передбачає 

широкий спектр можливостей: здобуття магістерського ступеня (master’s program); 

навчання за суміжною спеціальністю; підготовка до кваліфікаційних іспитів і 

вступу до аспірантури (doctorate program). 

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

дисципліни. 

Вимоги до кандидатів: 

 мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення 

конкурсу. 

* Звертаємо вашу увагу на те, що українське громадянство та проживання в 

Україні на час проведення конкурсу залишається однією з важливих умов участі в 

Програмі. Однак, з огляду на те, що багато студентів та випускників знаходяться 

зараз не в Україні, Офіс Фулбрайта у 2022 році прийматиме документи від 

конкурсантів, які продовжують перебувати в Україні, а також тих громадян України, 

які знаходились в Україні до 24 лютого, але змушені були покинути країну через 

війну.  

 

 володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного 

спілкування в англомовному академічному середовищі 

 мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (у 

серпні 2023 р.) 

 повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту 

відповідно до вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів 

Умови гранту: 

 оплата навчання в університеті 

 щомісячна стипендія 

 медичне страхування 

 квиток в обидва боки 

 

Документи приймають до 30 червня 2022 року. 

Детально про програму за посиланням: https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-

graduate-student-

program/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=272293237  

https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-graduate-student-program/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=272293237
https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-graduate-student-program/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=272293237
https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-graduate-student-program/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=272293237
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Магістерські стипендії на навчання в Оксфорді 

Це можливість поїхати до Великої Британії та продовжити навчання на 

магістратурі в Оксфорді для українських студентів, які постраждали внаслідок війни 

росії проти України. Ви можете подати заявку на будь-яку однорічну програму, 

навіть якщо подача заявок наразі закрита. 

Це також можливість отримати стипендію для тих, кого вже зараховано до 

Оксфорду.  

Магістратура триває один рік. Стипендія покриє навчання та перебування у 

Великій Британії.  

Стипендією опікується Оксфордський університет. Це одна з тисяч 

можливостей ЄС для України. 

 

Що ви отримаєте: 

 Безкоштовне навчання на магістерській програмі. 

 Близько 9 000 євро на покриття витрат на проживання. 

 Безкоштовне житло. 

 Безкоштовне харчування у їдальнях коледжів. 

 

Ви можете отримати стипендію, якщо у вас є громадянство України і ви 

переміщена особа в межах чи за межами України. 

 

Зверніть увагу 

 Ви можете подати лише одну заявку на одну магістерську програму. 

Вам не потрібно платити за подачу заявки. 

 Результати програми надішлють на вашу електронну пошту до кінця 

липня. 

 Ви не можете подати заявку на стипендію, якщо раніше отримали 

пропозицію про фінансування від університету. 

 Ви не можете самостійно обирати коледж. 

 

Кінцевий термін: 20 червня 2022 о 13:59 за київським часом.  

 

Детально про Стипендію за посиланням: 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/349  

 

 

 

 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/349
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Стипендії від Інституту дослідження суспільств  

ім. Макса Планка (м. Кельн, ФРН) 
 

Інститут дослідження суспільств ім. Макса Планка пропонує однорічні 

стипендії для українських дослідників, які працюють у сфері економічної соціології 

чи політичної економії. 

Стипендія призначена для науковців, які працювали в навчальній та/або 

науково-дослідній установі в Україні у лютому 2022 року та були переміщені через 

війну. 

Кандидати мають подати автобіографію та дослідницьку пропозицію з 

описом проекту, який буде реалізовуватись в Інституті (до 3 сторінок).  

 Відбір буде здійснюватися на основі запису про наукові досягнення та 

співбесіди. Відібраний дослідник матиме робоче місце в Інституті і, як очікується, 

братиме активну участь в його інтелектуальному житті. 

Інститут створює привабливе середовище для дослідників для реалізації 

власних дослідницьких проектів у рамках наукової програми Інституту. 

Інститут проводить фундаментальні дослідження щодо управління сучасним 

суспільством. Він спрямований на розробку емпірично обґрунтованої теорії 

соціальних і політичних основ сучасної економіки шляхом дослідження 

взаємозв’язку між соціальною, економічною та політичною діяльністю. 

Спираючись на дисциплінарні традиції соціології та політології, наукова програма 

Інституту спрямована на поєднання та розвиток підходів нової економічної 

соціології та порівняльної та міжнародної політичної економії. 

Заявка подається лише онлайн англійською або німецькою мовою. Заявки, 

надіслані електронною поштою, не розглядаються. Зверніть увагу, що це 

спеціальна пропозиція на однорічну стипендію. 

Кінцевий термін для подачі заявки 12 червня 2022 року 

Детальна інформація про стипендію за посиланням 

https://www.mpg.de/18613018/one-year-fellowship-for-researchers-who-have-fled-

the-ukraine-crisis?fbclid=IwAR0gvaW-

jvOCSWwwjNkA8YdDGq8UmpzGT07ebbrpJYIkTUMoD49jBJLWAMU&utm_medium=

email&utm_source=UniSender&utm_campaign=272293237  

 

 

 

 

 

https://www.mpg.de/18613018/one-year-fellowship-for-researchers-who-have-fled-the-ukraine-crisis?fbclid=IwAR0gvaW-jvOCSWwwjNkA8YdDGq8UmpzGT07ebbrpJYIkTUMoD49jBJLWAMU&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=272293237
https://www.mpg.de/18613018/one-year-fellowship-for-researchers-who-have-fled-the-ukraine-crisis?fbclid=IwAR0gvaW-jvOCSWwwjNkA8YdDGq8UmpzGT07ebbrpJYIkTUMoD49jBJLWAMU&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=272293237
https://www.mpg.de/18613018/one-year-fellowship-for-researchers-who-have-fled-the-ukraine-crisis?fbclid=IwAR0gvaW-jvOCSWwwjNkA8YdDGq8UmpzGT07ebbrpJYIkTUMoD49jBJLWAMU&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=272293237
https://www.mpg.de/18613018/one-year-fellowship-for-researchers-who-have-fled-the-ukraine-crisis?fbclid=IwAR0gvaW-jvOCSWwwjNkA8YdDGq8UmpzGT07ebbrpJYIkTUMoD49jBJLWAMU&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=272293237
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Пропозиція для науковців та дослідників від Гентського 

університету у Бельгії 

Гентський університет запрошує вас приєднатися до факультету права і 

кримінології для дослідницького візиту. Як запрошений науковець, ви матимете 

можливість взаємодіяти з різними дослідницькими групами на факультеті, 

приєднатися до дослідницьких семінарів та представити свою роботу. 

Для участі запрошуються науковці, дослідники, аспіранти та докторанти. 

Докторанти та професори можуть бути призначені в якості запрошених 

позаштатних співробітників. 

Вимоги до запрошених стипендіатів 

Щоб отримати право на участь, необхідно виконати наступні умови: 

 Перебувати в університеті для виконання дослідження від 30 до 90 

днів; 

 наукове дослідження проводиться під керівництвом професорсько-

викладацького складу факультету; 

 запрошені науковці повинні мати міжнародну репутацію, яка, серед 

іншого, має бути підтверджена високоякісними публікаціями; 

 перебування дослідника має давати чітку додаткову цінність як для 

наукової спільноти факультету, так і для дослідника, що означає, серед 

іншого, проведення кількох майстер-класів відповідно до тривалості 

перебування. 

Також Гентський університет запрошує аспірантів по обміну, які приїжджають 

до університету, щоб провести частину своїх досліджень у рамках своєї дисертації. 

Двостороння угода між вашим рідним закладом і Гентським університетом у вашій 

галузі навчання не є обов'язковою. 

Однак, якщо ви хочете пройти курси в якості аспіранта по обміну, договір між 

вашим рідним закладом та Гентським університетом є обов’язковим. 

Усі заявки потребують схвалення професора Гентського університету, який 

буде виконувати функції вашого наукового керівника. Тому першим кроком є 

звернення до професора у вашій дослідницькій області та обговорення 

можливостей. Після того, як ви знайдете професора, який готовий виступати в 

якості вашого наукового керівника, ви можете подати заявку. 

Детальна інформація за посиланням: 

https://www.ugent.be/re/en/research/visitingscholar?utm_medium=email&utm

_source=UniSender&utm_campaign=272293237  

 

 

 

 

 

https://www.ugent.be/re/en/research/visitingscholar?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=272293237
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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/
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