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Шановні друзі! 

У цьому випуску ми пропонуємо до вашої уваги інформацію про дослідницькі 

гранти для молодих науковців і магістерські стипендії на навчання у 

Німеччині від Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та можливість 

взяти участь у Міжнародній науковій конференції з публічного управління та 

адміністрування у Латвії. 

 

 

 

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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DAAD: дослідницькі гранти для молодих науковців 

Це програма, яка допоможе вам продовжити дослідницьку діяльність в 

одному з університетів Німеччини. Молоді українські науковці  отримають 

щомісячну стипендію, яка покриє витрати на проживання, кошти на подорож 

туди й назад, страхування та навчальні матеріали. 

Програма триває від семи до дванадцяти місяців. Стипендія надійде 

першого жовтня, а мовні курси ви можете пройти раніше.   

Це одна з численних можливостей DAAD для українців й одна з тисячі 

програм, які може запропонувати ЄС. 

 

Кінцевий термін подачі заявок: 15 листопада 2022 року. 

 

Переваги: 

 Щомісячна стипендія 1200 євро для докторантів та 861 євро для тих, хто 

ще не отримав науковий ступінь.  

 Одноразова виплата, 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 гранту. 

 

Ви можете податися на цей грант, якщо:  

 здобуваєте докторську ступінь або маєте диплом магіста й прагнете 

продовжити кар’єру в науці; 

 ваш проєкт стосується будь-якої спеціальності, крім медицини, ветеринарії 

або стоматології; 

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

сертифікат на підтвердження цього. 

 

Для участі потрібно: 

 Заповнена аплікаційна форма. 

 Резюме у форматі таблиці — до 3 сторінок. 

 Мотиваційний лист — до 2 сторінок. 

 Перелік наукових публікацій. 

 Детальний опис дослідницького проєкту, над яким ви будете працювати — 

до 10 сторінок. Зазначте також бажаний період перебування у Німеччині. 

 Підтвердження від німецького університету, на базі якого ви будете 

проводити дослідження.  

 Диплом про вищу освіту з додатком.  

 Інші документи, що підсилять вашу заявку: довідки про проходження 

практики тощо.  
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Усі документи мають бути у форматі PDF. Не забудьте додати переклад 

документів англійською або німецькою мовою. 

Подайте заявку через онлайн-портал DAAD. Покрокова інструкція тут. 

Якщо у вас виникли проблеми з подачею заявки, пишіть на portal@daad.de. 

 

Зверніть увагу! 

 Знайти приймаючий університет в Німеччині — ваша відповідальність. 

Обирайте державний або акредитований державою університет або 

дослідницький інститут, погоджений з науковим керівником у Німеччині.  

 Грант підтримує дослідницькі програми, що тривають від 7 до 12 місяців. 

Комісія визначить період фінансування індивідуально, враховуючи ваш 

навчальний план. 

 Ви можете податися на грант, якщо отримали диплом магістра не більш як 

шість років тому, і розпочали роботу над науковою дисертацією не більш 

як три роки тому.  

 Якщо ваш науковий проєкт стосується сфери мистецтва, соціальних наук і 

права, потрібно знати німецьку мову добре або відмінно. Для інших 

спеціальностей потрібно мати базовий рівень німецької і хороший — 

англійської.  

 Ви можете податися на стипендію, навіть якщо проживаєте у Німеччині 

довше 15 місяців.  

 У деяких випадках стипендія включає додаткові виплати: на оренду житла 

та на утримання членів родини, що їдуть з вами. 

 

Детальніше про грант:  

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-

database/?origin=17&status=4&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=571406

02#ueberblick  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mydaad.b2clogin.com/mydaad.onmicrosoft.com/B2C_1A_signup_signin_DAP_saml/samlp/sso/login?SAMLRequest=fZFdS8MwFIb%2FSsl9v7J1bGEt1BWhoDKceOFNienpFkiTmpOq%2B%2Fe2Gcq8UAgEHs77njxki7xXAytHd9KP8DYCuqCucnLIaLZMOE%2FCFU9FmELbhmuxzkLeLaFbdqvFarMgwTNYlEbnhEYJCWrEEWqNjms3oYTSMNlM5ylNWEYZTV5IUE0bpObOp07ODcjiuD%2B3nLfRKxXKHKWOhOm%2FmdG9FNag6ZzHN3TXpGWD8qjHwV9SN1W5b2aR2NvEiCb2RSS4NVaAt8tJxxXC%2FMo9R5Tv8EM%2Be6WR%2BWxORquZ4SiRad4DMifYoby%2FY5MhG6xxRhhFiu08zbywvcr%2FH5%2FWgp3NSTGz5rDfxlc9l9KBPUzButobJcV5Fui5%2B7s3jVJPZBt2fpSNGgcQspPQkqBUynzsLHA36To7AomLy9Lfn158AQ%3D%3D&RelayState=oucvsvuqaaqowarcoreddoycyvoafuefufwtwzt&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2F09%2Fxmldsig%23rsa-sha1&Signature=zShbNONN5%2FWjZdNYvNMRefYcM1hnxEejpiyEVeu6ciXCtHn8gL5bV66ntoVp9W97tFoV91XATTLqcBUv5hUGNapUmMiWFnO50Z6GAU03Dpu5gkGSpFliICFPHQ4vpp0vdy0oLS8qopAlVoFg3t30n6GtoVOV6lyJP3pc55yykIGJNz8FfQYMx16qN7u8%2BoYC0NxXVbLPWBE8kZ1vY9xTJDXiMBwrhb54vZ6L8M4IN4tWJLVi21EqsUYPR%2Fs2q12sEukmtLb0y%2Bgxh6%2BphqVheWmLgkg7MNbtEKN6WYE8u%2BP9pe4aa3DFn9qzjnwYzW2ubLHlHlgKhzCCDNBe4BucZA%3D%3D
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=17&status=4&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=57140602#bewerbung
mailto:portal@daad.de
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=17&status=4&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=57140602#ueberblick
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=17&status=4&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=57140602#ueberblick
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=17&status=4&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=57140602#ueberblick
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DAAD: магістерські стипендії на навчання у Німеччині 

Це стипендійна програма, завдяки якій ви можете поїхати на магістерську 

програму до Німеччини й не перейматися через гроші — щомісячна стипендія 

розміром 861 євро покриє витрати на проживання. Ви також отримаєте кошти на 

проїзд туди й назад, страхування та навчальні матеріали. 

Студенти, що навчаються на магістратурі в Україні, можуть скористатися 

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

Це одна з численних можливостей DAAD для українців й одна з тисячі 

програм, які може запропонувати ЄС. 

 

Кінцевий термін подачі заявок: 15 листопада 2022 року. 

 

Переваги: 

 Щомісячна стипендія розміром 861 євро.  

 Одноразова виплата, 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. 

 

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. 

 

Для участі потрібно: 

 Заповнена аплікаційна форма. 

 Резюме у форматі таблиці — до 3 сторінок. 

 Мотиваційний лист — до 3 сторінок. 

 Підтвердження, що вас зараховано на магістерську програму у Німеччині. 

Якщо результатів конкурсу ще немає, підтвердження можна надати 

пізніше — до початку навчання на магістерській програмі. 

 Заповнена форма Information about your preferred master programmes, якщо 

ви плануєте здобути рівень магістра у Німеччині. 

 Диплом про вищу освіту з додатком. Якщо ви навчаєтеся на останньому 

курсі бакалаврату, диплом можна надати пізніше — до початку навчання 

на магістерській програмі. Замість нього подайте виписку з оцінками за 

весь період навчання. 

https://static.daad.de/media/daad_de/word-excel-nicht-barrierefrei/in-deutschland-studieren-forschen-lehren/a206b_studiengangsinfo-information_about_the_study_programme.docx
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 Мовний сертифікат, який підтверджує знання мови, якою викладається 

магістерська програма. Якщо ви не можете подати сертифікат, розкажіть 

про причини та самостійно оцініть свій рівень знання мови за CEFR. 

 Шкільний атестат. 

 Інші документи, що підсилять вашу заявку: довідки про проходження 

практики тощо.  

 Лише для тих, хто планує поїхати до Німеччини в рамках магістерської 

програми українського вишу — підтвердження, що український 

університет визнає академічні здобутки, що ви отримаєте в Німеччині. 

Усі документи мають бути у форматі PDF. Не забудьте додати переклад 

документів англійською або німецькою мовою. 

Подайте заявку через онлайн-портал DAAD. Покрокова інструкція тут. 

Якщо у вас виникли проблеми з подачею заявки, пишіть 

на portal@daad.de.  

 

Зверніть увагу! 

 Для випускників мистецьких факультетів DAAD пропонує на окремі 

стипендії: архітектура, музика, сценічне мистецтво, образотворче 

мистецтво, дизайн та кіно.  

 Вступ на магістерську програму до університету в Німеччині — ваша 

відповідальність. Обирайте державний або акредитований державою 

університет й уважно стежте за кінцевим терміном подачі документів на 

вступ.  

 Стипендія не покриває плату за навчання в університеті. Якщо обрана 

магістерська програма платна, вам доведеться самостійно покрити витрати 

на навчання. 

 Стипендія підтримує магістерські програми, що тривають від 10 до 24 

місяців.  

 Ви маєте отримати диплом бакалавра до того, як розпочнете навчання на 

магістерській програмі.  

 Ви можете податися на стипендію, якщо отримали диплом не більше 

шести років тому.  

 Ви можете податися на стипендію, навіть якщо проживаєте у Німеччині 

довше 15 місяців.  

 Якщо ви навчаєтеся на першому курсі дворічної програми аспірантури чи 

магістратури в Німеччині, подайте заявку й отримайте стипендію на 

другий навчальний рік.  

 У деяких випадках стипендія включає додаткові виплати: на оренду житла 

та на утримання членів родини, що їдуть з вами. 

Детальніше про стипендію:  

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-

scholarship-

database/?origin=17&status=3&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=500262

00#ueberblick  

https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/cefr/
https://mydaad.b2clogin.com/mydaad.onmicrosoft.com/B2C_1A_signup_signin_SCP_saml/samlp/sso/login
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=17&status=3&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50026200#bewerbung
mailto:portal@daad.de
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/397
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/396
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/398
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/399
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/399
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=17&status=3&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50026200#ueberblick
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=17&status=3&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50026200#ueberblick
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=17&status=3&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50026200#ueberblick
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=17&status=3&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50026200#ueberblick
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Міжнародна наукова конференція  

з публічного управління та адміністрування  

(м. Рига, Латвійська Республіка) 
 

Тема: Вплив європеїзації на публічне управління та адміністрування в 

Україні 

Організатор: ISMA University of Applied Sciences 

Дата та місце проведення: 5–6 жовтня 2022 року, 

м. Рига, Латвійська Республіка 

До участі в міжнародній науковій конференції запрошуються науковці, 

аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також 

практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями в 

галузі публічного управління та адміністрування. 

Форма участі: дистанційна.  

 

Кінцевий термін для реєстрації:  30 вересня 2022 року (включно). 

 

Умови участі: 
Усі учасники конференції будуть забезпечені електронним збірником тез 

конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники 

конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат 

як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка 

входить до Європейського Союзу. 

Учасники конференції отримують електронний сертифікат із 

зазначенням обсягу підвищення кваліфікації  (15 годин – 0,5 кредиту ECTS). 

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, 

що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian 

Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-

технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки 

України. 

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер 

книги) європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової 

конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до 

ЄС, відповідно до п. 7.4 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і 

науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13. 

Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі 

європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 

 

Детальна інформація про захід і реєстрація за посиланням: 
https://cuesc.org.ua/anonsi/conf_isma_pubadm/?fbclid=IwAR2DMcOHtEcI6kKVQy

npvixSIKtFeE2Qpfs_KoOsyMOZak8UQYKOO5BSd9k  

https://ouci.dntb.gov.ua/
https://ouci.dntb.gov.ua/
https://cuesc.org.ua/anonsi/conf_isma_pubadm/?fbclid=IwAR2DMcOHtEcI6kKVQynpvixSIKtFeE2Qpfs_KoOsyMOZak8UQYKOO5BSd9k
https://cuesc.org.ua/anonsi/conf_isma_pubadm/?fbclid=IwAR2DMcOHtEcI6kKVQynpvixSIKtFeE2Qpfs_KoOsyMOZak8UQYKOO5BSd9k
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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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