
Міжнародне співробітництво КНУ:
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Начальник відділу міжнародних зв’язків



Що таке міжнародна академічна 
мобільність?

Реалізація права учасника освітнього процесу

навчатися чи пройти стажування з ЗВО та установах-

партнерах за кордоном на підставі:

 міжнародних договорів про співробітництво;

 міжнародних програм та проєктів.



Форми академічної мобільності для здобувачів

освітньо-наукового ступеня  доктор філософії:

 навчання за програмами академічної мобільності;

 мовне стажування;

 наукове стажування;

 участь у спільних освітніх та/або наукових проектах

(діяльність у складі тимчасової проектної групи, утвореної

на певний строк для реалізації мети та виконання завдань

певного освітнього або наукового проекту за рахунок ґранту,

наданого закладам-партнерам);

 наукове дослідження.



1. Навчання

Семестрові стипендійні програми:

Повне фінансування:

 щомісячна виплата стипендії;
 проживання в гуртожитку;

 покриття дорожніх витрат.



"Еразмус+КА107: Міжнародна академічна

мобільність для закладів вищої освіти

(International Credit Mobility – ICM)" 
 чинні угоди з 110 європейськими університетами із 22 країн.
Мета: взаємний обмін студентами, викладачами та

адміністративним персоналом з європейськими університетами-

партнерами;

Умови:
• укладання Erasmus + Learning Agreement: договору щодо

визнання результатів навчання, здобутих в ЗВО-партнері;
• продовження навчання в ЗВО, що направляє: аспіранти -

учасники мобільності обов'язково повертаються до України та
отримують диплом українського закладу вищої освіти;

• офіційне визнання результатів навчання: у додатку до диплома

вказуються курси, які вони вивчали в Європі.



Популярні напрямки за програмою 

Еразмус серед аспірантів

• Механіко-математичний факультет: Технічний 

університет Дрездена (Німеччина);

• Факультет соціології: Лундський університет 

(Швеція);

• Інститут геології: Університет Лотарингії (Франція);

• Інститут філології: Університет Бордо імені Мішеля 

де Монтеля (Франція)



Chevening – програма стипендій уряду Великої Британії, яка надає фінансування на магістерську

освіту (як правило, на однорічних магістерських програмах, а також MBA).

Ми пропонуємо повну стипендію, що покриває навчання, проживання, переліт і візу.

Цікаві представники різних спеціальностей і ми не ставимо обмежень на вік кандидатів.

Що потрібно, щоб стати стипендіатом/стипендіаткою?

- Диплом бакалавра

- Щонайменше 2 роки досвіду роботи (стажування і волонтерства враховуються)

- Чітке бачення того, навіщо Вам стипендія Chevening

Програма Chevening не вимагає формального підтвердження знання англійської мови для участі

у відборі на отримання стипендії; але такий тест може вимагати обраний Вами університет для

зарахування на навчання.

Щоб розпочати Ваш шлях на програмі Chevening, подайте заявку до 1 листопада 2022 року.

Також Вам буде потрібно вступити на навчання в університеті в Великій Британії до 13 липня

2023 року.

Вичерпна інформація про програму Chevening і процес подачі документів знаходиться на ресурсі

https://www.chevening.org/

Chevening - глобальна програма стипендій

https://www.chevening.org/


Семестрове навчання на підставі міжнародних

договорів про співробітництво:

 Більше 300 іноземних закладів-партнерів Університету.

Найпопулярніші ЗВО-партнери:

Французька Республіка:

1. Університет Париж-Південь, м. Орсе

2. Університет ім. Поля Сабатьє, Тулуза ІІІ, м. Тулуза
3. Страсбурзький університет, м. Страсбург

Федеративна Республіка Німеччина:

1. Берлінський університет імені Гумбольдта, м. Берлін
2. Лейпцизький університет, м. Лейпциг

3.Констанцький університет, м. Констанц



Найпопулярніші ЗВО-партнери (продовження):

Королівство Іспанія:

1.  Барселонський університет, м. Барселона

2.  Валенсійський університет, м. Валенсія

3.  Університет Деусто, м. Більбао

Республіка Австрія:

1.  Віденський університет, м. Відень

Італійська Республіка:

1.  Болонський університет, м. Болонья

2.  Римський університет «Сапієнца», м. Рим

3.  Університет Л’Аквіли, м. Л’Аквіла



Турецька Республіка:

1. Стамбульський університет Шехір, м. Стамбул
2. Середньосхідний університет, м. Анкара

Королівство Швеції:

1. Лундський університет, м. Лунд
2. Уппсальський університет, м. Уппсала

Найпопулярніші ЗВО-партнери (продовження):

Республіка Корея:

1. Університет Корьо, м. Сеул

1. Пекінський університет мови та культури, м. Пекін
2. Шанхайський університет, м.Шанхай

Китайська Народна Республіка:

3. Корейський Університет Науки та Технології, м. Сеул

2. Національний університет Чонбук, м. Чонджу



Подвійне наукове 
керівництво

• Хімічний факультет: Університет Анже, Університет Поля 

Сабатьє (Франція)

• Інститут геології: Університет Лотарингії (Франція)

• Механіко-математичний факультет: Університет Тулону 

(Франція)

• ФРЕКС: Університет Поля Сабатьє (Франція)



Наукове стажування:

 отримання навичок та компетенцій за обраною спеціальністю
в ЗВО та установах-партнерах (лабораторії, науково-дослідні

інститути).

Французька Республіка

Університет Париж-Сакле, м. Париж,

Лабораторія біоенергетики та інженерії протеїнів Національного центру

наукових досліджень, м. Марсель

Лабораторія фізики двох нескінченностей імені Ірен Жоліо-Кюрі-IJClab,

м.Орсе

Лабораторія лінійного прискорювача, м. Орсе

Німеччина

Констанцький університет, м. Констанц

Компанія «LUM GmbH», м. Берлін

Гельмгольц-центр Дрезден-Россендорф, м. Дрезден

Дослідницький центр Юліх, м Юліх

Німецький Бундестаг, м. Берлін

Компанія «САП СЕ», м. Валльдорф



Сполучені Штати Америки

Гарвардський університет, м. Бостон

Корпорація Гугл, м. Маунтін В’ю

Канада
Корпорація «Microsoft», м. Ванкувер

Королівство Іспанія

Парламент Іспанії, Школа бізнесу і права ESERP, Королівський палац,

Посольство України, м. Мадрид
Парламент Каталонії, м. Барселона

Королівство Бельгія

Європейська комісія, Рада Європейського Союзу, м. Брюссель)

Французька Республіка

Рада Європи, Європейський суд з прав людини, Європейський парламент, 

м.Страсбург)

Велике Герцогство Люксембург 

Суд Європейського Союзу, м. Люксембург

Федеративна Республіка Німеччина
Музей грошей Німецького федерального банку, м. Франкфурт



Мовне стажування:
 удосконалення мовних компетенцій в ЗВО-партнерах та

мовних школах та мовних центрах.

Сполучені Штати Америки 

Мовна школа «Kaplan International English – Washington DC», м.Вашингтон

Грецька Республіка

Університет Аристотеля в Салоніках, м.Салоніки

Афінський національний університет імені Каподистрії, м.Афіни

Королівство Іспанія

Академія Местер, м. Саламанка

Французька Республіка

Сенат, Посольство України у Франції, Вища школа перекладу, Національна

агенція з питань вищої освіти у Франції CAMPUS FRANCE, м. Париж

Університет Корьо, м. Сеул

Республіка Корея



Республіка Болгарія

Софійський університет імені Святого Климента Охридського, м. Софія

Республіка Австрія

Віденський університет, м.Відень

Федеративна Республіка Німеччина

Мовна школа «Трефпункт Шпрахен», м. Бонн

Турецька Республіка

Університет Газі, м. Анкара

Держава Кувейт 

Кувейтський університет, м. Ель-Кувейт

Держава Катар 

Катарський університет, м. Доха

Республіка Індонезія

Університет «ТЕЛКОМ», м. Бандунг



Соціалістична Республіка В’єтнам

В’єтнамський національний університет, м. Ханой

Арабська Республіка Єгипет

Каїрський університет, м. Каїр

Китайська Народна Республіка

Ханчжоуський педагогічний університет, м. Ханчжоу

Юньнаньський педагогічний університет, провінція Куньмін

Шанхайський університет транспорту, м. Шанхай

Сіаньський університет іноземних мов, м. Сіань

Пекінський університет мови та культури, м. Пекін

Університет Цзинань, м. Гуанчжоу

Японія

Університет Рюкоку, м. Кіото

Республіка Корея

Університет іноземних мов Ханґук, м. Йонін



Стажування аспірантів КНУ у 
2018 - 2022 рр.

• Хімічний факультет: Університет прикладних наук Ліону 

(Франція); Університет Поля Сабатьє, (Франція);

Вроцлавський університет (Польща);

• Економічний факультет: Університет Норд (Норвегія);

• Історичний факультет: Варшавський університет (Польща);

• Інститут біології та медицини: Інститут експериментальної 

ботаніки АН Чехії (Чехія);



Стажування аспірантів КНУ у 
2018 – 2022 рр. (продовження)

• ФРЕКС: Інститут інноваційної мікроелектроніки імені 

Лейбніца (Німеччина);

• Інститут філології: Каїрський університет (Єгипет); 

Страсбурзький університет (Франція);

• Інститут геології та фізичний факультет: Українська 

антарктична станція «Академік Вернадський»
(Антарктика); Університет Париж-Сакле, (Франція);

Університет Лотарингії (Франція)..//



Внутрішня академічна мобільність

Реалізація права учасника освітнього процесу навчатися чи пройти
стажування з ЗВО та установах-партнерах України на підставі:

 договорів про співробітництво;
 програм та проєктів в межах України.

Форми мобільності:

 навчання;
 мовне стажування;

 наукове стажування.



Відділ міжнародних зв'язків
 займається обробкою пропозицій від закордонних 

партнерів щодо навчання та стажування;

 проводить інформування, публікацію оголошень щодо 

наявних грантів, стипендій, програм;

 проводить роботу з міжнародними проєктами та 

програмами академічної мобільності;

 організовує та проводить відбори студентів та 

аспірантів для участі в різноманітних програмах 

мобільності;



 веде комунікацію з партнерами та студентами і

аспірантами на всіх етапах участі в програмах

мобільності;

 надає інформацію щодо актуальних пропозицій для 

участі у міжнародних конференціях та семінарах;

 оформлює документи для направлення за кордон;

 готує номінаційні листи та консультує щодо інших  

документів для оформлення мобільності.



Відділ академічної мобільності

проводить індивідуальні 

консультації;
організовує презентації

стипендійних програм;

координує мотиваційні зустрічі та 

зустрічі обміну досвідом

навчання/ стажування за кордоном.



Детальшіше щодо можливостей навчання,
мовного/ наукового стажування за кордоном в

КНУТШ:

Офіційна сторінка відділу: http://mobility.univ.kiev.ua
Ми на Facebook: https://www.facebook.com/mobility.knu

Наша адреса: вул. Володимирська, 60, к. 222

Телефон: +380442393285

https://www.facebook.com/mobility.knu
https://www.facebook.com/mobility.knu
http://mobility.univ.kiev.ua/
https://www.facebook.com/mobility.knu


Зі списком партнерів за програмою двостороннього

співробітництва, детальним переліком документів та

актуальною інформацією щодо міжнародної співпраці можна

ознайомитися на сайті відділу міжнародних

зв'язків: www.international.knu.ua

Наша адреса: вул. Володимирська, 60, к. 226, к. 267

Телефон:          +380442393150

Ознайомитися з актуальними пропозиціями щодо програм,

грантів та стипендій можна в соцмережах:

Telegram:  https://t.me/irotsnuk

Facebook: http://www.facebook.com/irotsnuk

https://www.facebook.com/mobility.knu
https://www.facebook.com/mobility.knu
http://www.international.knu.ua/
https://t.me/irotsnuk
http://www.facebook.com/irotsnuk

