
Оголошення про прийом заявок 

 

INVISIBLE UNIVERSITY FOR UKRAINE 

 

(Невидимий Університет для України) 

 

Центральноєвропейський університет розпочинає сертифікатну програму (з наданням 

кредитів ЄКТС) для українських студентів бакалаврських і магістерських програм та 

аспірантів, чиє навчання постраждало від війни, незалежно від того, де вони зараз перебувають 

– в Україні чи за кордоном.  Назва цієї програми транснаціональної солідарності  нагадує про 

різноманітні освітні ініціативи у Східній Європі дев’ятнадцятого та двадцятого століть, 

спрямовані на опір авторитаризму, а також про традицію “Невидимих коледжів” (Invisible 

Colleges), що сформувалася в регіоні після 1989 року.  

 

Програма пропонує українським студентам здобути інтенсивний освітній досвід, 

розглядаючи важливі для них питання у транснаціональній порівняльній перспективі. 

Програма має на меті ознайомити студентів з різноманітними провідними інтерпретаційними 

парадигмами та методологічними традиціями в гуманітарних і соціальних науках. Нашою 

метою є підготувати студентів до глибшої інтеграції у міжнародний науково-освітній простір 

та у широку сучасну дискусію про роль України у змінному європейському та глобальному 

контекстах. Програма не має на меті замінити чи дублювати існуюче он-лайн навчання в 

українських університетах, натомість намагатиметься їх підтримати, заповнюючи ті 

прогалини, які тимчасово виникнули внаслідок російського військового вторгнення.    

 

Програма відбуватиметься у гібридному форматі (у формі онлайн навчання з можливістю 

короткого візиту до Будапешту на час літньої школи). Її адміністрування здійснюватиметься 

на будапештському кампусі Центральноєвропейського університету, що має намір 

співпрацювати над її реалізацією з університетськими партнерами в Україні (у Києві, Львові, 

Харкові) та ЄС (у Варшаві). 

 

Вивчати курси можна на місці у будапештському кампусі ЦЕУ або он-лайн. 

 

Програма матиме три складові: 

- тематичні курси (з гуманітарних та соціальних наук); 

- заняття в малих групах та індивідуальне консультування (англійською та українською 

мовами);  

- формування вмінь і навичок (академічна англійська, академічне письмо). 

 

Хто може подавати документи? Кожен студент/-ка, що навчається на бакалаврській або 

магістерській програмі чи в аспірантурі українського університету у 2021/2022 навчальному 

році. Участь у програмі безкоштовна. 

 

Часовий план. Програма триватиме з квітня по липень 2022 року. Вона включатиме 

навчання на курсах від середини квітня до середини червня та літню школу в липні 2022 р. 

Консультування та кар’єрна орієнтація будуть відбуватися від середини квітня до середини 

липня 2022 року. 

 

Як подати заявку? Заявка має містити короткий (до двох сторінок) мотиваційний лист з 

описом тематики інтересів заявника/-ці (наприклад, теми дослідницьких проектів, 

бакалаврської, магістерської роботи чи дисертації) та із зазначенням теми занять, яку заявник/-

ця має намір вивчати (див. список предметів нижче); а також коротке резюме (CV) в довільній 

формі з інформацією про попереднє навчання, рівень володіння англійською мовою, 

теперішній навчальний заклад, місце перебування, електронну адресу. Заявки можна подавати 

англійською або українською мовами. 



 

Мови навчання. Мовами навчання будуть англійська та українська. Лекційні заняття 

проходитимуть здебільшого англійською, але для студентів зі слабшим мовним рівнем 

семінарські заняття та консультування відбуватимуться також українською мовою. 

 

Структура програми 

Кожний курс буде складатися із 12 сесій (100 контактних хвилин), що дорівнює 4 кредитам  

ЄКТС; за коротшу від повної тривалості участь у програмі буде пропорційно надано менше 

кредитів. 

 

I. Навчання на курсах 

Навчання на курсах у гібридній формі, англійською та українською мовами, з використанням 

цифрових ресурсів, з таких предметів: 

 

Історія – питання зміни символічної географії Європи, порівняльного вивчення 

комуністичної та посткомуністичної Центральної і Східної Європи, політичного насильства, 

політики пам’яті 

 

Культура та дослідження спадщини – питання культури пам’яті та менеджменту міської 

спадщини, наративів, журналістики і нових медіа, культурної дипломатії і мистецтва  

 

Політичні науки – питання політики європейської інтеграції, вивчення посткомуністичного 

авторитаризму, різновидів демократії та конституціоналізму, прав людини 

 

Соціальні науки - питання соціальної інтеграції, національних меншин, соціально-

економічних підходів до інклюзії та відчуження, гендеру, транснаціональних мереж, діаспор, 

корупції та прозорості. 

 

II. Заняття в малих групах та консультування  

Індивідуальне та в малих групах, з метою обговорення тематичних лекційних занять та 

допомоги у виконанні дослідницьких проектів студентів і аспірантів. До малих тематичних 

груп аспірантів запрошуються також їхні наукові керівники, якщо вони забажають взяти у них 

участь. 

 

III. Розвиток вмінь і навичок: 

Англійська для соціальних/гуманітарних наук (на базовому і вищому рівнях), академічне 

письмо англійською мовою. 

 

Майбутня команда викладачів: 

На програмі викладатимуть провідні науковці, пов’язані із Центральноєвропейським 

університетом (викладачі факультетів та дослідники Інституту демократії ЦЕУ та Архіву 

відкритого суспільства) та з українськими і польськими партнерськими інституціями. 

Консультування студентів будуть здійснювати докторанти цих інституцій. Директор 

програми - Остап Середа, доцент історії Українського католицького університету у Львові та 

гостьовий викладач ЦЕУ 

 

З питаннями щодо подання заявок, будь ласка, звертайтеся до студентських координаторів: 

Поліна Байцим, аспірантка історії ЦЕУ, Baitsym_Polina@phd.ceu.edu   

Олексій Руденко, аспірант історії ЦЕУ, Rudenko_Oleksii@phd.ceu.edu    

Аліса Ложкіна, аспірантка історії ЦЕУ, Lozhkina_Alisa@phd.ceu.edu / і  

Євген Ящук, студент магістерської програми з історії ЦЕУ, 

Yashchuk_Yevhen@student.ceu.edu. 
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Додаткову інформацію про цю програму та інші ініціативи ЦЕУ для студентів, які 

постраждали від війни, можна знайти на https://www.ceu.edu/information-students-ukraine 

 

Термін подання заявок: 14 квітня 2022 р. Заявки слід подавати за адресою: Пані Кінга Агнеш 

Пал, Pallk@ceu.edu 
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