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ФОНД КОНРАДА АДЕНАУЕРА  
МІСІЯ - ДЕМОКРАТІЯ! 
 
  

Проектна робота та стипендії 



ПРО НАС 

 Політичний фонд, офіційно зареєстрований неурядова організація 
 

 Виключно некомерційна організація, що сповідує християнсько-
демократичні цінності та принципи  
 

 Здійснює діяльність у всій Німеччині через 18 регіональних 
освітніх центрів   
 

 Здійснює діяльність у всьому світі через закордонні офіси в 100 
країнах, де щороку реалізується близько 200 програм  
 

 Штаб-квартири – у м. Санкт-Августин біля Бонна та в м. Берлін  



ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТА МІЖНАРОДНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО   

Офіси в усьому світі, що працюють у понад 100 країнах і 
реалізують понад 200 програм 
 
 Сприяння демократії та верховенству права  
 
 Захист прав людини  
 
 Сприяння соціальним і економічним змінам  
 
 Посилення європейської інтеграції   
 
 Поглиблення трансатлантичних відносин 
 
 Сприяння розвитку співпраці    
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 Працює з 1994 року 

 Зареєстрований як представництво  
зарубіжної неурядової організації   

 Щороку організовує близько 100 
конференцій, подіумних дискусій, семінарів 
і тренінгів у Києві та регіонах України 

 Діяльність орієнтована на потреби регіонів  

 Надано підтримку більше ніж 100 
студентам із України в отриманні освіти та 
професійного досвіду в Німеччині    

ОФІС ФОНДУ КОНРАДА АДЕНАУЕРА В 
УКРАЇНІ  
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 Підтримка процесу асоціації 
України з ЄС  

 Підтримка розвитку плюралістичної 
демократії  

 Сприяння у зміцненні місцевого 
самоврядування (децентралізації)  

 Сприяння культурі історичної 
пам’яті та культурі примирення.   

 

СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ  
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СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 Діалог між релігійними групами та 
меншинами, примирення   

 Консультації в галузі енергетики та 
змін клімату   

 Обмін найкращим досвідом із 
країнами Східного партнерства 

 Надання стипендій для навчання в 
магістратурі та аспірантурі в 
Німеччині    
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 Організація конференцій, 

подіумних дискусій і лекцій, а 
також проведення семінарів, 
тренінгів і політичного 
моделювання  

 Публікація книг і програмних  
документів  

 Надання політичних рекомендацій і  
консультування  

 Висвітлення політичних подій у 
Німецькому Бундестазі, Відомстві 
Федерального канцлера, 
Європейському Парламенті, інших 
закладів, що ухвалюють рішення 

 

 

 

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО? 
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 Робота тісно пов’язана з мережею 

українських інституційних партнерів 
– наприклад, Верховною Радою, 
неурядовими організаціями, 
аналітичними центрами та 
університетами 

 Налагодження зв’язків між 
зацікавленими сторонами в Україні 
та впливовими колами ЄС і 
Німеччини 

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО? 
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Стипендії 
Фонд Конрада Аденауера надає 
стипендії українськими 
студентам і молодим людям, які 
хочуть отримати ступінь магістра 
або написати дисертацію в 
німецьких університетах.  
 
Що ми пропонуємо?  
1-3 роки фінансової підтримки та можливість 
брати участь у наших заходах під час навчання в 
магістратурі чи аспірантурі в Німеччині. 
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Хто може претендувати на 
отримання стипендії?  
Студенти всіх наукових дисциплін, які 
закінчили 4 курси навчання. Кандидати 
також повинні відповідати таким 
критеріям:  

 дуже добрі результати навчання в школі та у вищому 
навчальному закладі 

 добре знання німецької мови (B2 / Upper Intermediate ) 

 політична або соціальна активність 

 максимальний вік: 29 років на момент подання заявки 
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Як подається заявка на 
стипендію? 
Один раз у два роки ми проводимо відбір 
стипендіатів  (наступний раз – 2018 р.).  

У цьому році заявка подається 
безпосередньо в центральний офіс Фонду, 
відділ підтримки іноземців 
(Ausländerförderung). Слід надати:  

 Підтвердженні німецького університету! 
 Біографія 
 Атестат про середню освіту та диплом (з 

вкладишем і перекладом)  
 Свідоцтво про знання німецької мови  
 Рекомендація від ВНЗ (для дисертації – 2) 
 Характеристика (напр., про соціальну/ 

політичну активність)  
 Два фото (як на паспорт) 
 Для дисертації: обґрунтування теми роботи  
 

 

 

Відділ підтримки іноземців: 
http://www.kas.de/wf/de/42.37/  
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Найпоширеніші запитання 
Коли починається надання підтримки? 
При поданні заявки у 2017 р. – вірогідно, у 
листопаді-грудні 2017 р., навіть якщо 
семестр починається у вересні 2017 р.   

Наскільки добре я маю володіти німецькою мовою? Ми 
очікуємо хороше базове знання німецької мови та готовність 
покращувати її. 
 
Чи можу я подавати документи на англомовну магістратуру в 
Німеччині? Так, але попри це ми все одно очікуємо хороше базове 
знання німецької для того, щоб Ви мали повноцінну змогу брати 
участь у наших заходах протягом навчання. 
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Важлива інформація! 

Строк подання заяв у Німеччині цього року завершиться 
орієнтовно 15 липня 2017 р. (12:00 год.). При цьому 
слід врахувати час, що документи йтимуть поштою.   

Співбесіди відбуватимуться восени 2017 р. На цей 
момент Ви вже маєте навчатися в Німеччині.  

Запитання - Сильвестров Юрій: 
juri.silvestrow@kas.de 



 So finden Sie uns in Kiew 

Фонд Конрада Аденауера 
Представництво в Україні  
 
вул. Академіка Богомольця, 5, офіс 1  
01024 м. Київ 

 
Інтернет-сторінка: 
www.kas.de/ukraine/ukr 
 
        Фейсбук: 
www.facebook.com/kaskiev 
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Presentation Notes
Praktika 4 – 8 Wochen
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