
 
 

Оголошення про прийом заявок на осінній семестр  

2022/2023 навчального року 

 

INVISIBLE UNIVERSITY FOR UKRAINE 

(Невидимий Університет для України) 

 

Після успішного весняного семестру 2021/2022  н.р. Центральноєвропейський університет 

продовжує 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 про роль 

України у змінному європейському та глобальному контекстах, розглядаючи важливі для них 

питання у транснаціональній порівняльній перспективі. Нашою метою є підготувати 

студентів до глибшої інтеграції у міжнародний науково-освітній простір. Програма не має на 

меті замінити чи дублювати існуюче навчання в українських університетах, натомість 

намагатиметься їх підтримати, заповнюючи ті прогалини, які тимчасово виникнули внаслідок 

російського вторгнення. Зміцнюючи зв’язки українських навчальних інститутів, науковців та 

студентів із транснаціональними академічними мережами, ми сподіваємося протистояти 

руйнівним наслідкам “відтоку мізків” (“brain-drain”) через надання доступу до освітньої 

інфраструктури та академічних знань для студентів, незалежно від їхнього теперішнього 

місцезнаходження. 

 

Програма здійснюється Центральноєвропейським університетом (будапештський кампус) у 

співпраці з університетами в Україні (ЛНУ ім. І. Франка, УКУ) та ЄС (Єнським 

університетом ім. Ф.Шиллера). ЦЄУ нещодавно приєднався до ініціативи “Український 

Глобальний Університет”, ми також намагатимемося розвинути співпрацю з університетами в 

Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові та інших містах. Програма отримала фінансову підтримку 

освітньої мережі OSUN (Open Society University Network), а також освітні гранти від 

Німецької служби академічних обмінів (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) та 

Фонду Макартурів (the MacArthur Foundation). 

 

Програма відбуватиметься у гібридному форматі (онлайн навчання, доповнене короткою 

Зимовою Школою на місці в Будапешті в другій половині січня 2023 р.). Програма матиме 

три складові: 

- тематичні курси (з гуманітарних та соціальних наук); 

- заняття в малих групах та індивідуальне консультування щодо студентських 

дослідницьких проектів (англійською та українською мовами); 

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

 



Дослідницькі стипендії (до 800 євро за семестр) будуть надані на конкурсній основі тим 

студентам, що на додаток до вивчення курсів в IUFU запропонують свій дослідницький 

(емпіричний або теоретичний) проект. Проект має спиратися на досвід попередньої освіти та 

роботи і ставити важливі для поточної ситуації в Україні дослідницькі завдання (наприклад, 

опитування переміщених осіб, співпраця з установами, що працюють над проектами 

післявоєнної реконструкції, вивчення проблем деколонізації, документування порушень прав 

людини, аналіз правових чи політичних питань європейської інтеграції України тощо). 

 

Структура програми. Програма пропонує міждисциплінарний основний курс, який можуть 

пройти студенти з різним освітнім рівнем, а також курси за чотирма тематичними 

напрямками (історія, культура та дослідження спадщини, соціальні науки, політичні науки 

та правознавство). Кожний курс буде складатися із 12 сесій (100 контактних хвилин), що 

дорівнює 4 кредитам  ЄКТС. Очікується, що студенти прослухають не менше одного і не 

більше трьох курсів. Можна пройти лише тематичний курс або лише основний курс, але 

студентам рекомендується поєднувати основний курс із тематичним курсом. Заняття 

проходитимуть онлайн у другій половині дня, один раз на тиждень. Вони будуть записані та 

доступні для перегляду онлайн для зареєстрованих студентів, якщо їхні обставини не 

дозволятимуть їм відвідувати онлайн-сесії. 

 

Заняття у малих групах та з академічної англійської мови зможуть відвідувати лише ті 

студенти, що записалися на принаймні один (основний або тематичний) курс.  

 

Часовий план. Програма в осінньому семестрі триватиме з 20 вересня по 20 грудня 2022 

року. Найвмотивованіші та найуспішніші студенти зможуть взяти участь у Зимовій школі 

наприкінці січня 2023 р. в Будапешті.   

 

Курси, які пропонуються восени 2022 року:  

 

i) основний курс Україна: імперська, радянська, незалежна, європейська 

 

та шість тематичних курсів:  

 

ii) Історія громадського життя в Україні та Центрально-Східній Європі 

(тематичний напрямок “Історія”)  

 

iii) Війна, пам’ять і місто. Формування колективної пам’яті та переосмислення 

минулого в Україні в європейських контекстах (тематичний напрямок “Культура та 

дослідження спадщини”)  

 

iv) Ідеології в динаміці: транснаціональні ідеї в місцевих інтелектуальних культурах 

(тематичний напрямок “Політичні науки і правознавство”)  

 

v) Міграція, переміщення та (транс-)національна солідарність в Україні в 

глобальному контексті (тематичний напрямок “Соціальні науки”)  

 

vi) Спадшина і післявоєнна міська реконструкція в Україні (тематичний напрямок 

“Культура та дослідження спадщини ”)  

 

vii) Україна та Європа: основи та перспективи європейської інтеграції (тематичний 

напрямок “Політичні науки і правознавство”).  

 

Курси від ii) до v) співфінансуються Німецькою службою академічних обмінів DAAD 

“Україна цифрова: забезпечення академічного успіху під час кризи” та реалізуються у 

партнерстві з Єнським університетом ім. Ф. Шиллера.  



 

Короткий опис програми з попередніми списками викладачів курсів доступний на 

https://www.ceu.edu/non-degree/Invisible-University  

 

Заняття в малих групах та консультування: особисті консультації та заняття в малих 

групах, допомога студентам у розробці дослідницьких проектів та обговорення лекційних 

занять. До малих тематичних груп аспірантів запрошуються також їхні наукові керівники, 

якщо вони забажають взяти у них участь. 

 

Розвиток вмінь і навичок: англійська мова 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 ЦЄУ та Архіву відкритого суспільства) та з українськими і німецькими 

партнерськими інституціями, а також відомі вчені з Центрально-Східної Європи, Західної 

Європи і Північної Америки.  Консультування студентів будуть здійснювати докторанти цих 

інституцій. 

 

Організатори програми: Остап Середа, доцент кафедри історії Українського католицького 

університету у Львові та гостьовий викладач ЦЄУ (директор програми), Владімір Петровіч, 

професор-дослідник, Інститут сучасної історії (Белград) та Інституту демократії ЦЄУ в 

Будапешті (академічний віце-директор програми); Балаж Тренчені, професор історії та 

провідний дослідник Інституту демократії ЦЄУ; Рената Уітц, професорка права та 

співдиректорка Інституту демократії ЦЄУ; Ласло Контлер, професор історії та проректор 

ЦЄУ; Йоахім фон Путткамер, професор історії Єнського університету ім. Ф. Шиллера та 

директор Колегіуму ім. Імре Кертеса; Назар Стецик, доцент кафедри теорії та філософії права 

Львівського національного універмуситету імені Івана Франка. 

 

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

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

році або ж розпочав навчання у 2022 році. Участь у програмі безкоштовна. 

 

Як подати заявку? Заявка має містити короткий (до 1 сторінки) мотиваційний лист з  

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

проектів, бакалаврської, магістерської роботи чи дисертації) 

• та із зазначенням курсу, який заявник/-ця вибрав (-ла); 

 

 а також коротке резюме (CV)з інформацією про  

• ім’я та прізвище українською мовою та у версії, вказаній у закордонному 

паспорті 

• електронну адресу 

• теперішнє місце перебування 

• попередню освіту 

• теперішній навчальний заклад 

• участь в громадських ініціативах та волонтерстві 

• рівень володіння англійською мовою 

 

Студенти, що бажають подати заявку на отримання дослідницької стипендії, повинні 

надіслати стислий опис проекту (від 400 до 800 слів), вказавши його основні напрямки та 

очікуваний результат, а також посилання на відповідні джерела та наукову літературу. 

 

Заявки можна подавати англійською або українською мовами. 

 

https://www.ceu.edu/non-degree/Invisible-University


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

координаторів: 

Євген Ящук, студент магістерської програми з історії ЦЄУ, 

Yashchuk_Yevhen@student.ceu.edu 

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

 

Додаткову інформацію про цю програму та інші ініціативи ЦЄУ для студентів, які 

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

 

Термін подання заявок: 12 вересня 2022 р., 24.00.  

 

Заявки необхідно надсилати за адресою: iufu@ceu.edu 

mailto:Yashchuk_Yevhen@student.ceu.edu
mailto:Rudenko_Oleksii@phd.ceu.edu
https://www.ceu.edu/information-students-ukraine

