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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендійних, грантових програм та 

конкурсів 

 

 

 

Для викладачів 

 

ПРИЙОМ ЗАЯВОК НА СТИПЕНДІЙНУ ПРОГРАМУ ЦЕНТРУ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ПРАЗІ 

Повне фінансування тримісячної дослідницької стипендії для 

дослідників, активістів і журналістів, які займаються 

громадським активізмом і соціальними проблемами в країнах 

Східної Європи і Центральної Азії. Учасниками програми можуть 

стати активісти, експерти, дослідники, а також люди, які 

працюють над цивільними проектами і вирішенням соціальних 

проблем у своїй країні або регіоні. 

Пріоритетні напрями: гуманітарні науки. 



Грант: стипендійна програма передбачає повне 

фінансування тримісячної дослідницької резиденції в Празі для 

здобувачів зі Східної Європи та Центральної Азії. Всі витрати на 

проїзд та проживання покриваються Празьким цивільним 

центром. Також здобувачу буде надана можливість отримати 

невеликий грант на розвиток проекту.  

Дедлайн: 10 березня 2018 року 

Детальніше: https://praguecivilsociety.org/fellowship-

application-rus/  

 

 

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНИХ СТУДІЙ В 

УНІВЕРСИТЕТІ ТАРТУ 2018-2019 

Інститут Урядування та Політичних Студій оголошує конкурс 

для навчання за наступними магістерськими програмами 

англійською мовою: 

- Демократія та управління: http://ut.ee/democracy 

- Міжнародні відносини та регіональні дослідження: 

http://ut.ee/irrs 

- Дослідження “ЄС та Росії”: http://ut.ee/eurus 

Часткові стипендії (які покривають вартість навчання) 

доступні для найкращих аплікантів на всі програми. Всі 

апліканти будуть автоматично розглядатися для виділення 

стипендій. 

Університет Тарту належить до 3% найкращих університетів 

світу (Times Higher Education World University Rankings 2013-14). 

https://praguecivilsociety.org/fellowship-application-rus/
https://praguecivilsociety.org/fellowship-application-rus/


Університет Тарту – науковий і дослідницький осередок, де 

студенти і дослідники працюють разом в англомовному 

середовищі. 

Під час навчання в Університеті Тарту у вас буде багато 

можливостей для обміну (тривалістю 1 семестр чи рік) у ряді 

університетів світу, для участі у Літніх/Зимових Школах чи 

стажування. 

Естонія – безпечна і динамічна країна. Естонія має сучасну 

інфраструктуру: в країні працює система електронного 

урядування та Wi-Fi майже у кожному куточку. 

Ми чекаємо на заявки від потенційних студентів, які 

бажають навчатися за вищеназваними програмами, незалежно 

від їхнього теперішнього навчального профілю та спеціалізації. 

Всі програми поєднують комплексну академічну підготовку та 

навчання за основною спеціалізацією. Таким чином, випускники 

програм, стають кваліфікованими фахівцями, готовими до 

роботи на державній службі, в приватному секторі чи в 

академічній сфері. 

 Додаткову інформацію стосовно програм та аплікаційного 

процесу можна знайти за посиланням: www.ut.ee/politicalscience  

АБО Написавши Олівії Вирк (Oliivia Võrk) на адресу 

oliivia.vork@ut.ee 

Також Ви можете зв’язатися з українськими студентами, які 

вже навчаються в Університеті Тарту та почути інформацію «з 

перших вуст»:  http://isa.ut.ee/ambassadors/  

Дедлайн: 15 березня 2018 року  

http://www.ut.ee/politicalscience
http://isa.ut.ee/ambassadors/


 

«СТИПЕНДІЇ НА КОРОТКОТЕРМІНОВЕ НАВЧАННЯ В 

СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 2018» 

Словацька Республіка готова прийняти до 5 студентів на 

часткове навчання до вищих навчальних закладів та до 5 

стажистів і аспірантів/ докторантів з метою збору матеріалів 

і вивчення наукової літератури за темою досліджень із загальним 

терміном перебування до 10 місяців.  

Словацька сторона забезпечить українським 

громадянам:  

- Безкоштовне навчання.  

- Виплату стипендії у розмірах, встановлених для 

іноземних студентів і аспірантів/ докторантів у Словацькій 

Республіці.  

- Проживання у студентських гуртожитках.  

 

Заповнену аплікаційну форму та необхідні документи слід 

подавати у паперовому та електронному форматі у 2-х 

примірниках (перший пакет документів – оригінали, другий – 

копії).  

Документи у паперовому форматі з приміткою «Стипендії на 

короткотермінове навчання в Словацькій республіці 2018» слід 

надсилати на адресу:  

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, 

Міністерство освіти і науки України, 

Проспект Перемоги, 10, м. Київ, Україна, 

01135  



Документи у електронному форматі (скановані копії у 

форматі PDF) слід надсилати на електронну адресу МОН 

ukrainemon@gmail.com, зазначивши у темі листа «Стипендії на 

короткотермінове навчання в Словацькій республіці 2018».  

Дедлайн: 23 березня 2018 року  

Детальніше: http://www.minedu.sk/scholarships-offered-

within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-new/ 

 

 

 

NEWTON INTERNATIONAL FELLOWSHIPS 

Завдяки програмі Newton Fellowships кандидати наук з усіх 

країн світу можуть проводити постдокторські дослідження у 

центрах Великої Британії протягом 2 років. Щоб отримати 

стипендію, потрібно заповнити онлайн-заявку.  

Пріоритетні напрями: природничі, соціальні і гуманітарні 

науки. 

Грант: програма розрахована на дворічне дослідження, 

протягом якого кандидати наук отримуватимуть 24 000 £ на рік 

+ 8 000 £ на дослідницькі потреби та одноразову виплату в обсязі 

2 000 £ на транспортні витрати. 

Дедлайн: 27 березня 2018 р. 

Детальніше:https://royalsociety.org/grants-schemes-

awards/grants/newton-international/  

 

 

http://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-new/
http://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-new/
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-international/
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-international/


СТИПЕНДІЯ ТА НАУКОВИЙ ГРАНТ ІМЕНІ КШИШТОФА 

СКУБІШЕВСЬКОГО 

Стипендія та науковий грант імені Кшиштофа 

Скубішевського адресується громадянам Центральної Європи, 

Балкан, країн Прибалтики, Східної Європи, Росії, Середньої Азії 

та Кавказу. 

 Стипендія надає можливість проводити наукові 

дослідження в Польщі протягом 2018–2019 навчального року у 

співпраці з Варшавським університетом або з іншим польським 

вищим навчальним закладом. 

Пріоритетні напрями: право, політичні науки, новітня 

історія. Мета стипендійної програми – пропагування демократії, 

прав людини, принципів правової держави та дотримання норм 

права в міжнародних відносинах. 

Стипендію призначають особам із здобутою вищою освітою, 

які мають ступінь кандидата наук (чи значний науковий 

доробок) або великі досягнення на благо суспільства, зокрема у 

сфері поширення демократії та принципів правової держави. 

Науковий грант: надає можливість тримісячного (або 

коротшого) перебування в Польщі, яке матиме таку ж мету і буде 

організоване на таких самих умовах, як у рамках стипендійної 

програми. 

 Дедлайн: 13 квітня 2018 р. 

 Детальніше: http://www.skubi.net/stypendium2018.html  

 

 

 

 

 

http://www.skubi.net/stypendium2018.html


EEA AND NORWAY GRANTS FUND FOR REGIONAL 

COOPERATIONS 

Конкурс грантових проектів від Європейського економічної 

зони і Норвегії у галузі регіонального співробітництва. Кошти 

виділяються на підтримку всебічного діалогу і зміцнення 

транснаціональних/ регіональних зв’язків, обмін знаннями; 

створення робочих місць; підтримка стійкої співпраці між 

бізнесом, державою, цивільним сектором та академічною 

спільнотою; заходи, що сприятимуть покращенню ефективності 

реагування на загальноєвропейські проблеми.   

Пріоритетні напрями: інновації, освіта, дослідження; 

навколишнє середовище, енергетика, зміна клімату, екологічно 

чиста економіка. 

Дедлайн: 01 липня 2018 року. 

Детальніше: https://eeagrants.org/Media/Files/The-EEA-

and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation/EEA-and-

Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation-Call-for-

proposals?org=1545&lvl=100&ite=284&lea=12715&ctr=0&par=1&tr

k=a3k0b0000022D8yAAE  
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Для студентів 

 

СТИПЕНДІЇ ВІД УРЯДУ РУМУНІЇ 

Уряд Румунії пропонує гранти на навчання студентам 

бакалаврату, магістратури та аспірантури. Навчання відбуватиметься 

румунською мовою. Кандидатам, які не володіють румунською, 

пропонується пройти підготовчий рік. 

Пріоритетні напрями: політологія та адміністративні науки, 

педагогіка, культура Румунії, журналістика, технічні науки, 

сільськогосподарські науки, нафтова і газова справа, ветеринарна 

медицина, архітектура, музика, мистецтво.  

До гранту входить: оплата навчання, оплата проживання в 

гуртожитку, фінансова підтримка студентам. 

Дедлайн: 15 березня 2018 року 

Детальніше: http://www.mae.ro/en/node/10251  

 

 

 

 

СТИПЕНДІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ 

РЕСПУБЛІКИ (КНР) 

Міністерство освіти Китайської Народної Республіки (КНР) 

виділило 76 стипендій на навчання українських громадян у ВНЗ Китаю 

у 2018/2019 н.р. Прийом українських громадян здійснюється на рівні: 

бакалавр, магістр, аспірант, стажер.  

http://www.mae.ro/en/node/10251


Заповнену анкету та необхідні документи слід подавати у 

паперовому та електронному форматі у 2-х примірниках (перший пакет 

документів – оригінали, другий – копії).  

Документи у електронному форматі (скановані копії у форматі 

PDF) слід надсилати на електронну адресу МОН 

ukrainemon@gmail.com, зазначивши у темі листа «Стипендії на 

навчання в КНР 2018»  

Дедлайн: 16 березня 2018 року.  

Детальніше:  

http://www.csc.edu.cn/laihua/  або http://www.campuschina.org  

 

 

 

 

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ НА МАГІСТЕРСЬКІЙ 

ПРОГРАМІ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК В УНІВЕРСИТЕТІ 

ЦЗИНАНЯ, КИТАЙ 

Школа інформатики та інформаційної інженерії Університету 

Цзинаня, Китай, запрошує іноземних студентів вступати на трирічну 

програму магістратури. Навчання відбувається англійською мовою. 

Стипендія покриває: реєстрацію, навчання, стажування та 

навчальні матеріали, проживання в кампусі університету; 

медичне страхування, щомісячну допомогу. 

Дедлайн: 20 березня 2018 року 

Детальніше: http://www2.ujn.edu.cn/en/ise.html  

 

 

http://www.csc.edu.cn/laihua/
http://www.campuschina.org/
http://www2.ujn.edu.cn/en/ise.html
http://www2.ujn.edu.cn/en/ise.html
http://www2.ujn.edu.cn/en/ise.html
http://www2.ujn.edu.cn/en/ise.html


 

БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ СХІДНОЇ 

АНГЛІЇ 

Університет Східної Англії (University of East Anglia) пропонує 

гранти, що повністю або частково покривають вартість навчання для 

іноземних студентів на факультеті міжнародного розвитку (School of 

International Development Full Fees Scholarship). Умови подання 

документів на стипендію: студенти мають відповідати мовним вимогам 

університету та отримати підтвердження свого вступу на обрану 

програму. 

Пріоритетні напрями: міжнародні відносини. 

Рівень: магістратура 

Розмір гранту: оплата навчання або грант у розмірі £1,000. 

Дедлайн: 31 березня 2018 року. 

Детальніше: https://www.uea.ac.uk/international-

development/scholarships-and-funding/scholarships-international-students  

 

SCHOLARSHIP IN SLOVAKIA 

Scholarship in Slovakia – це благодійний стипендійний проект, 

спрямований на українських студентів, які хочуть здобути освіту в 

Словаччині. Для учасників, які хочуть навчатися словацькою мовою, є 

можливість пройти інтенсивний курс із словацької мови в межах 

партнерської програми Словацького технічного університету в 

Братиславі (тривалість – один рік). 

Грант: стипендія повністю покриває оплату навчання в одному з 

трьох найбільших університетах Словаччини, а також надається 

щомісячна стипендія впродовж усього періоду навчання. 

Дедлайн: 15 квітня 2018 року. 

Детальніше: https://scholarshipinslovakia.com  

https://www.uea.ac.uk/international-development/scholarships-and-funding/scholarships-international-students
https://www.uea.ac.uk/international-development/scholarships-and-funding/scholarships-international-students
https://scholarshipinslovakia.com/


 

«ДЕСЯТІ ЗМАГАННЯ НЕЛЬСОНА МАНДЕЛИ ІЗ 

НАВЧАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОЦЕСУ У ГАЛУЗІ ПРАВ 

ЛЮДИНИ» 

Повідомляємо, що 15-20 липня 2018 року в м. Женеві (Швейцарія) 

походитимуть  «Десяті змаагння Нельсона Мандели із навчального 

судового процесу у галузі прав людини». Окрім відзначення ювілею 

проведення зазначених змагань, захід стане також нагодою для 

святкування 70-річчя прийняття Загальної декларації з прав людини та 

100-річчя ід дня народження Нельсона Мандели. 

Студенти останніх курсів, які бажають взяти участь у змаганні, 

мають представити у письмовій формі свою гіпотетичну судову справу 

з відповідними аргументами до опонента, яка б стосувалася існуючої 

ситуації в галузі прав людини в світі. П’ять найкращих команд з кожної 

регіональної групи будуть запрошені до Женеви для участі в 

фінальному раунді змагань. Справи будуть заслухані видатними 

міжнародними юристами, включаючи суддів міжнародних трибуналів. 

Змагання відбуватимуться англійською та французькою мовами. 

 

Дедлайн: 22 квітня 2018 року. 

Детальніше: http://www.chr.up.ac.za/index.php/world-moot-

court.html  

 

 

 

 

http://www.chr.up.ac.za/index.php/world-moot-court.html
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II ВІДКРИТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКО-

УЧНІВСЬКИЙ КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ВІДЕОПРОЕКТІВ 

«ЧЕСНІСТЬ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ» 

Учні та студенти закладів освіти України (шкіл, коледжів, 

технікумів, училищ, інститутів, університетів та ін.) можуть долучитись 

до конкурсу, створивши соціальний відеоролик, який мотивуватиме до 

відповідального, чесного навчання, відображатиме важливість якісної 

освіти у сучасному суспільстві та неприпустимість толерування випадків 

недоброчесності (списування, плагіату, хабарництва, кумівства, 

використання службового становища для особистих цілей тощо) під час 

академічного процесу та у житті.  

Участь у Конкурсі мають право брати будь-які особи, що на момент 

проведення Конкурсу навчаються у закладах освіти України (будь-якої з 

форм навчання без обмежень щодо віку, статі, гендеру, сексуальної 

орієнтації чи віросповідання). 

Організатором Конкурсу є Американські Ради з міжнародної освіти 

в рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні. 

Дедлайн: 22 квітня 2018 року. 

Детальніше: 

https://drive.google.com/file/d/1hxcPo50Bgqyzr3Jmm2AFXOvzExjNk427/vi

ew?usp=sharing  

 

 

ГРАНТИ НА НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ ВІД “ВСЕСВІТНІ 

СТУДІЇ” ФОНДУ ВІКТОРА ПІНЧУКА 

Фонд Віктора Пінчука розпочинає 9-й конкурсний добір учасників 

освітньої програми “Всесвітні студії”, яка з 2009 року надає можливість 

талановитим молодим українським студентам та професіоналам 

отримати гранти на навчання за магістерськими програмами в 200 

https://drive.google.com/file/d/1hxcPo50Bgqyzr3Jmm2AFXOvzExjNk427/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hxcPo50Bgqyzr3Jmm2AFXOvzExjNk427/view?usp=sharing


кращих університетах світу. Метою програми є формування групи 

професіоналів, здатних стати рушійною силою перетворень в Україні. 

Пріоритетні напрями: аграрні науки, аерокосмічна інженерія, 

альтернативна енергетика, державне управління, публічне право, 

екологія та охорона навколишнього середовища.  

Грант: покриватиме витрати на оплату навчання в університеті, 

підручники та медичне страхування. Розмір гранту буде 

встановлюватись окремо для кожного випадку, зважаючи на потреби та 

досягнення студента. Більшість грантів покриватиме до 60% всієї 

необхідної суми, але не більше 30 тис. доларів США за весь навчальний 

період (1-2 роки). Студенти повинні профінансувати решту витрат 

власним коштом або отримати додаткову стипендію. 

Дедлайн: 15 травня 2018 року. 

Детальніше: www.worldwidestudies.org   

 

 

МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ В ПОЛЬЩІ 

17-25 березня  – практика в дошкільних закладах та 

середньозагальних освітніх школах. Проведення занять повязаних з 

Великодніми святами. 

14-22 квітня –  практика в дошкільних закладах та 

середньозагальних освітніх школах.  

12-20 травня –  практика в дошкільних закладах та 

середньозагальних освітніх школах. Допомога у проведенні Родинного 

пікніка для дітей. 

02-10 червня –  практика в дошкільних закладах та 

середньозагальних освітніх школах. Допомога в організації до 

Міжнародного дня дитини. 

Детальніше: тел. 0679403296 (Товариство «Фортеця») 

http://www.worldwidestudies.org/

