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СТИПЕНДІЇ CHEVENING ВІД УРЯДУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

  

Щирі вітання від Посольства Великої Британії в Києві! 

Мене звати Юлія Кондрушенко, я працюю у команді Посольства і 
представляю урядову стипендіальну програму Сhevening в 
Україні. Chevening – це програма стипендій від британського уряду, яка 
дозволяє отримати повне фінансування на освіту у Великій Британії (як 
правило, це однорічні магістерські програми, а також MBA). Ми 
покриваємо витрати на навчання, проживання, транспорт і візу – і також 
пропонуємо різноманітні можливості для випускників (в Україні чівнерів 
вже близько 450, а у всьому світі – більше 50000!). 

Ми не обмежуємо вік і спеціальності кандидатів, тож нашими 
стипендіат(к)ами стають представники різних сфер – STEM, бізнес, 
креативні індустрії, мистецтво, право, освіта, медицина і т.д. Наші 
стипендіат(к)и самостійно обирають місце навчання – а це означає, 
що Oxford, Cambridge, LSE, King’s College та інші престижні університети 
Британії швидко стають для них реальністю. 

Вимоги для участі прості: наявність диплому бакалавра, мінімум двох 
років досвіду роботи (волонтерства, стажування теж враховуються) та 
чіткого бачення кар’єрного розвитку після навчання. 

Я впевнена, що Chevening був би цікавий як Вашим студентам, так і 
викладацькому складу. Щодо останніх – на Chevening подаються люди і з 
освітою рівня PhD, адже в Британії є дуже цікаві і спеціалізовані 
магістерські програми, які дозволяють заглибитись у предмет. 

Ми хотіли б попросити розповсюдити інформацію про програму через 
Ваші соцмережі і інакші канали зв’язку. У вкладенні надсилаю текст 
оголошення англійською і українською (файл Chevening_UA_EN), а також 
пару ілюстрацій і флаєр про програму. 

З нашого боку, ми можемо запропонувати провести презентацію про 
програму або інтерактивний воркшоп про написання мотиваційних листів 
– тож будь ласка, дайте знати, чи Вам це було б цікаво. Чекатиму на 
зворотній зв’язок! 
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Study in the UK with a fully funded 

Chevening Scholarship

GO
PLACES

160+
countries and 

territories eligible 

for Chevening 

Scholarships 

150+
eligible UK

universities

Over

50,000 
Chevening Alumni

in a truly global 

network

#MyCheveningJourney

@CheveningFCDO

       Chevening Awards

CHEVENING IN NUMBERS

chevening.org

60+
exclusive events

each year

58%
of current scholars 

are female

Over

95%
scholar

satisfaction rate

38
years of developing

future leaders

1
life-changing year  

in the UK

HOW DO YOU APPLY FOR  

A CHEVENING SCHOLARSHIP?

• Read this leaflet carefully and retain it for future reference

• Find and apply to three different eligible master’s degrees in the UK

• Supply the names of two referees as part of your application

• Apply online between 2 August and 1 November 2022 at 

chevening.org/apply

WHAT HAPPENS AFTER YOU APPLY?

Early 2023 

You will find out if you have been invited to 

attend an interview.

Mid 2023

You will find out if you have been 

conditionally selected.

July 2023

You must have received an unconditional 

offer from at least one of your three master’s 

degree course choices by this time. 

September-October 2023

If your application has been successful,  

you will begin your studies in the UK  

as a Chevening Scholar!



Chevening is the UK Government’s international scholarship and 

fellowship programme. Funded by the Foreign, Commonwealth 

& Development Office (FCDO) and partner organisations, it gives 

outstanding emerging leaders an opportunity to study in the UK.

Chevening offers two types of awards:

• Chevening Scholarships: awarded to talented individuals looking to 

study a fully funded master’s degree at a leading UK university.

• Chevening Fellowships: awarded to mid-career professionals 

looking to study or undertake a research project or professional 

placement in the UK.

Successful candidates come from a diverse range of countries and 

backgrounds. However, they all have the passion, vision and skills 

required to influence positive change in their home countries.

STUDY IN THE UK

WITH CHEVENING

It doesn’t matter where you come from,  

it’s where you’re going that counts.

This is a unique opportunity to spend a year living and studying in 

the UK. You will develop your academic ability and skillset, build 

your personal and professional network, experience a new culture, 

and commence a lasting, positive relationship with the UK. 

A Chevening Scholarship equips you with the knowledge and 

networks to bring your ideas to life and thrive in your career. 

Graduates will join a global network of over 50,000 Chevening 

Alumni, who have an excellent record of moving into leadership roles. 

Our alumni have been bringing fresh ideas and positive change to a 

wide range of fields, including politics, business, arts and media, civil 

society, and law.

A Chevening Scholarship includes:

• Fully funded tuition or programme fees

• Living expenses and return flights to the UK

• Access to exclusive networking events and  

the Chevening Alumni community

• Internships

• Volunteering opportunities

WHAT ARE THE

BENEFITS OF A CHEVENING 

SCHOLARSHIP?

There is no upper age limit for Chevening Scholarship applications. 

However, to be eligible you must: 

• Be a citizen of a Chevening-eligible country or territory

• Return home for a minimum of two years after completing  

your master’s degree

• Have completed an undergraduate degree that will enable  

you to apply for a postgraduate course at a UK university

• Have at least two years of work experience

• Not have previously studied in the UK through  

a UK Government-funded scholarship

To read the full list of eligibility criteria,

please visit chevening.org/scholarships

For more information and the eligibility

criteria for Chevening Fellowships,

please visit chevening.org/fellowships

ARE YOU ELIGIBLE

FOR A CHEVENING

SCHOLARSHIP?

#MyCheveningJourney
chevening.org



 

 

 
Chevening – це глобальна 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.  
 
Нам 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/. 

SCHOLARSHIPS 

https://www.chevening.org/


 

  

Chevening Chevening is the UK government’s international 
scholarships programme that offers funding to pursue a postgraduate 
degree in the UK (usually on one-year master’s and MBA 
programmes). The scholarship covers tuition, as well as living, visa, 
and transport expenses.  
 
We are inviting everyone to apply – regardless of specialisation or 
age.  
 
What do you need to become a Chevening scholar?  

- Bachelor’s degree 
- At least 2 years of work experience (internships and 

volunteering count towards your work experience) 
- Clear vision why you need the award 

 
While the Chevening programme does not require formal proof of 
English level knowledge to apply, you will need to fulfil the relevant 
university requirements to obtain the unconditional offer.  
 
To begin your Chevening journey, complete your application by 1st 
November 2022.   
 
In parallel, you must apply for and receive an unconditional offer from 
one of the eligible UK university courses by 13 July 2023.  
 
Please visit https://www.chevening.org/ to find more about this 
opportunity and to start your application.  
 

SCHOLARSHIPS 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chevening.org%2F&data=04%7C01%7CYuliia.Kondrushenko%40fco.gov.uk%7C2bfe69c13a7542887afc08d9568556a4%7Cd3a2d0d37cc84f52bbf985bd43d94279%7C0%7C0%7C637635952942265785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KMI7eVLS1D7uxa0FL7jPKbYXM5zKrT5ywaY1YIIdj8s%3D&reserved=0

