
 
 
 
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/. 
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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.  
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