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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендіальних, грантових програм 

та конкурсів 

 

 

  



 
 

Для викладачів 
 
 
 

СТИПЕНДІЯ ТА НАУКОВИЙ ГРАНТ ІМЕНІ КШИШТОФА 
СКУБІШЕВСЬКОГО  

 

Стипендія та науковий грант надають можливість проводити 

наукові дослідження в Польщі протягом 2020–2021 н. р. у 

співпраці з Варшавським університетом або з іншим польським 

закладом вищої освіти у галузі права, політичних наук або 

новітньої історії.  

Тривалість: стипендія - до 9 місяців, науковий грант - до 3 

місяців.  

Вимоги до кандидатів:  

– ступінь кандидата наук (чи мають значний науковий 

доробок) або  

– мають великі досягнення на благо суспільства, зокрема у 

сфері поширення демократії та принципів правової держави.  

Перевагу надаватимуть кандидатам віком до 40 років.  

Знання іноземних мов, зокрема англійської, буде вагомим 

критерієм у виборі кандидатів. Бажане володіння польською 

мовою. За необхідності фонд надасть можливість одержувачеві 

стипендії або наукового гранту пройти курс польської мови під час 

перебування в Польщі.  

Детальніше: http://www.skubi.net/stypendium2020.html 

Дедлайн: 8 квітня 2019 р. 

 
 
 
 
 

http://www.skubi.net/stypendium2020.html


     ПРОГРАМА ІМ. С. УЛЯМА ДЛЯ СТАЖУВАННЯ 
НАУКОВЦІВ  

Де? Польща. 

Тривалість: від 6 до 24 місяців. 

В рамках Програми можливі візити, метою яких є: 

 проходження стажування, 

 проведення наукових досліджень, в тому числі у співпраці з 

польськими науковцями або дослідницькими групами, 

 отримання матеріалів для наукових досліджень або наукової 

публікації, 

 проведення дидактичних занять в приймаючому закладі. 

Вимоги до кандидатів:  

1. є науковцем з науковим ступенем мінімум кандидата наук, 

здобутим в іншій країні, ніж Польща; 

2. не має громадянства Польщі; 

3. працює в закладі вищої освіти або науковому підрозділі за 

межами Польщі; 

4. принаймні з 2018 року не жив, не працював і не навчався в 

Польщі; 

5. має запрошення від приймаючої інституції, яка належить до 

польської системи науки та вищої освіти; 

6. має мінімум 3 досягнення (не раніше 2015 року), серед яких: 

а) публікація в якості головного автора у журналах, 

розміщених в одній з міжнародних баз даних: Scopus, Science 

Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & 

Humanities Citation Index, або б) рецензована наукова 

монографія, або в) публікація в рецензованих матеріалах з 

міжнародної конференції, включеної до The Computing Research 

and Education Association of Australasia (CORE), індексованих в 

міжнародній базі даних DBLP Computer Science Bibliography, 

або г) публікація в рецензованих матеріалах з міжнародної 



конференції, індексованих в базі Web of Science Core або 

Scopus. 

Умови стипендії: 10 000 злотих / міс., покриття витрат 

організації подорожей. Квота стипендії може бути збільшена, якщо з 

науковцем під час стажування в Польщі перебуватимуть члени його 

найближчої родини 

Реченець: 23 квітня 2020 р. 

Детальніше: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/program-

im-stanislawa-ulama-zapraszamy-zagranicznych-naukowcow-do-

polski 

 
 

ГРАНТИ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ-ХІМІКІВ НА НАВЧАННЯ В 
АСПІРАНТУРІ UNIVERSITY OF YORK  

 

Де? Великобританія  

Коли? з жовтня 2020 року по вересень 2021 року.  

Факультет хімії Йоркського університету пропонує кілька видів 

стипендій для аспірантів-дослідників з різним фінансовим 

фондом:  

Wild Platinum Scholarship покриває 100% витрат на навчання 

для учасників з країн – не членів ЄС.  

Wild Gold Scholarship покриває 50% витрат на навчання для 

учасників з країн – не членів ЄС.  

Wild Prize – £2000 для учасників, які хочуть проводити власне 

дослідження (виплачуються у 1-й рік навчання).  

Дедлайн: 30 квітня 2020 року.  

Детальніше: 

https://www.york.ac.uk/chemistry/postgraduate/research/fundin 

g/wild/#tab-3   

 

 

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/program-im-stanislawa-ulama-zapraszamy-zagranicznych-naukowcow-do-polski
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/program-im-stanislawa-ulama-zapraszamy-zagranicznych-naukowcow-do-polski
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/program-im-stanislawa-ulama-zapraszamy-zagranicznych-naukowcow-do-polski


СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА  
КОЇМБРСЬКОЇ ГРУПИ УНІВЕРСИТЕТІВ  

 

Країни: Іспанія, Австрія, Німеччина, Румунія, Польща, Бельгія, 

Італія та Франція. 

Тривалість: від 1 до 3 місяців. 

Коїмбрська група університетів дає змогу молодим науковцям 

з України продовжити власні дослідження в стінах європейських 

ЗВО. 

Вимоги до кандидатів: 

1. Бути громадянином однієї з країн-членів (Україна). 

2. Рік народження: не раніше 1985. 

3. Бути працівником ЗВО та володіти ступенем доктора 

філософії (PhD) чи навчатись для його здобуття. 

4. Отримати схвальний лист від академічного наставника в 

одному з університетів-учасників програми. 

Список університетів та розміри 

стипендій: https://www.coimbra-group.eu/…/up…/CALL-EN-2020-

brochure.pdf 

Реченець: 30 квітня 2020 року. 

Детальніше: https://www.coimbra-

group.eu/schola…/european-neighbourhood/ 

 

 

КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ЛАТВІЙСЬКИХ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ 

Стартував конкурс спільних українсько-латвійських науково-

дослідних проєктів на 2021-2022 рр. Його оголосили Міністерство 

освіти і науки України та Державне агентство з розвитку освіти 

Латвійської Республіки. 

 

 

https://www.coimbra-group.eu/wp-content/uploads/CALL-EN-2020-brochure.pdf?fbclid=IwAR2kg5N0X8POGvnO8ma5lONXOd8Q4HKUOfU1GCowBHwng6XfyAAWNCoG0H8
https://www.coimbra-group.eu/wp-content/uploads/CALL-EN-2020-brochure.pdf?fbclid=IwAR2kg5N0X8POGvnO8ma5lONXOd8Q4HKUOfU1GCowBHwng6XfyAAWNCoG0H8
https://www.coimbra-group.eu/scholarships/european-neighbourhood/?fbclid=IwAR16vXpPuJ_l6Rm6Js1T3rIsKFYJENokrQghTjw4iCVcMnda-NxuIYSVRu0
https://www.coimbra-group.eu/scholarships/european-neighbourhood/?fbclid=IwAR16vXpPuJ_l6Rm6Js1T3rIsKFYJENokrQghTjw4iCVcMnda-NxuIYSVRu0


Пріоритетні напрями: 

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп 

закладів вищої освіти, наукових установ обох країн. 

 енергетика та енергоефективність; 

 екологія та раціональне природокористування, 

включаючи морські дослідження, зокрема дослідження 

забруднення акваторій морів хімічними речовинами та 

мікропластиком; 

 нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань, дослідження в галузі 

біотехнології, біоінженерії та генетики; 

 нові матеріали; 

 суспільні та гуманітарні науки. 

Реченець: 18 травня 2020 року. 

Детальніше: https://mon.gov.ua/ua/news/pochavsya-

konkurs-ukrayinsko-latvijskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-

2022-roki-dedlajn-podachi-zayavok-18-travnya 

 

КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ПРОЄКТІВ 

 

Почався конкурс спільних українсько-чеських науково-

дослідних проєктів на 2021-2022 роки. Його оголосили 

Міністерство освіти і науки України та Міністерство освіти, молоді 

та спорту Чеської Республіки. 

Пріоритетні напрями: 

 Інформаційні технології, зокрема нові ринкові технології; 

 Електроенергетика; 

 Екологія та раціональне використання природних 

ресурсів; 

https://mon.gov.ua/ua/news/pochavsya-konkurs-ukrayinsko-latvijskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-roki-dedlajn-podachi-zayavok-18-travnya
https://mon.gov.ua/ua/news/pochavsya-konkurs-ukrayinsko-latvijskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-roki-dedlajn-podachi-zayavok-18-travnya
https://mon.gov.ua/ua/news/pochavsya-konkurs-ukrayinsko-latvijskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-roki-dedlajn-podachi-zayavok-18-travnya


 Біотехнології, нові терапевтичні методи, профілактика 

захворювань; 

 Нові речовини та матеріали; 

 Сучасне машинобудування; 

 Суспільні науки, гуманітарні науки, мистецтво. 

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп 

закладів вищої освіти і наукових установ України та науково-

дослідних груп університетів Чеської Республіки. 

Реченець: 25 травня 2020 р. 

Детальніше: https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-

ukrayinsko-cheskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-roki-

zayavki-prijmayut-do-25-travnya?fbclid=IwAR0qiBT9-

BfKTMZJ1iLR5CzHTT0dPESmszrIGHFIyuX375JvQZxDNhVtDdk 

 

 

СХІДНА ЛІТНЯ ШКОЛА У ВАРШАВІ 

Де? Польща 

Коли? 7-21 вересня 2020 р.  

Мета проведення – можливість ознайомлення із ситуацією в 

науковій галузі, знайомство з новим оточенням і видатними 

вченими, оцінка ресурсів польських архівів і бібліотек.  

Умови участі: 

- повноправними учасниками школи можуть бути 

виключно іноземці, випускники закладів вищої освіти, 

які проводять власні наукові дослідження;  

- кандидати повинні володіти двома мовами школи, якими 

проходитимуть лекції, польською та англійською, на 

рівні, достатньому для розуміння занять та участі в них;  

- вік заявників – до 35 років.  

https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-cheskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-roki-zayavki-prijmayut-do-25-travnya?fbclid=IwAR0qiBT9-BfKTMZJ1iLR5CzHTT0dPESmszrIGHFIyuX375JvQZxDNhVtDdk
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-cheskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-roki-zayavki-prijmayut-do-25-travnya?fbclid=IwAR0qiBT9-BfKTMZJ1iLR5CzHTT0dPESmszrIGHFIyuX375JvQZxDNhVtDdk
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-cheskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-roki-zayavki-prijmayut-do-25-travnya?fbclid=IwAR0qiBT9-BfKTMZJ1iLR5CzHTT0dPESmszrIGHFIyuX375JvQZxDNhVtDdk
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-cheskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-roki-zayavki-prijmayut-do-25-travnya?fbclid=IwAR0qiBT9-BfKTMZJ1iLR5CzHTT0dPESmszrIGHFIyuX375JvQZxDNhVtDdk


Перевага буде надаватися кандидатам, спеціалізацією яких є 

історія та сучасність Східної Європи, особливо XIX–XXI ст., а 

також період краху комунізму і трансформації країн регіону. 

Кандидати можуть подавати заявку на фінансування, щоб 

покрити повністю або частково (залежно від країни походження) 

вартість перебування в школі (готель, харчування, лекції, 

матеріали, навчальні тури). 

Кандидатам необхідно надіслати на адресу 

wsl.studium@uw.edu.pl такі документи: 

– заповнена анкета школи, 

– заява про прийняття з описом робіт і наукових інтересів, а 

також темою реферату, 

– резюме (curriculum vitae) з фотографією, 

– перелік всіх наукових публікацій, 

– два відгуки дослідників проблематики, якою займається 

кандидат (бажано одна з Польщі), 

– копія диплому про закінчення закладу вищої освіти. 

Заяву та анкету необхідно подавати польською мовою, а 

резюме – англійською. 

Дедлайн: 10 червня 2020 р. 

Детальніше: за посиланням. 

 

FULBRIGHT VISITING SCHOLAR PROGRAM  

Цільова група: кандидати та доктори наук, дослідники та 

фахівці. 

Тривалість: від трьох до дев'яти місяців. 

Програма передбачає: проведення досліджень в 

університетах США, дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, 

архівах тощо. 

У конкурсі можуть брати участь: 

mailto:wsl.studium@uw.edu.pl
http://monitor-press.com/images/issue/227/Kwestionariusz-WSL-2019.docx
https://studium.uw.edu.pl/szkoly/wschodnia-szkola-letnia/


- кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, 

доктори наук;  

- дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою 

(спеціаліст, магістр), з досвідом науково-дослідної роботи не 

менше п'яти років, з наявними публікаціями (статті, монографії 

або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних 

(міжнародних) наукових фахових виданнях;  

- діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства та 

музейної справи, журналісти та громадські діячі — з повною 

вищою освітою (спеціаліст, магістр), досвідом роботи не менше 

п'яти років, значними професійними досягненнями, науковим 

доробком в обраній галузі дослідження (статті, монографії або ж 

розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних 

(міжнародних) фахових наукових виданнях. 

Реченець: 15 жовтня 2020 р. 

Детальніше: http://www.fulbright.org.ua   

 

  

http://www.fulbright.org.ua/?fbclid=IwAR39EIeBAPRFyqxR0Mw0RriY5oO4w9VZitocpTSso9IpzwPzdy2NVr1rfLk


 

Для студентів 

 

 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА GFPS ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ 
СТУДЕНТІВ В НІМЕЧЧИНІ  

 

Стипендія передбачає:  

 щомісячну стипендію в розмірі 735 євро;  

 можливість провести семестр в університеті Німеччини 

на вибір;  

 допомогу при зарахуванні в обраний університет;  

 підтримку на місці через активну діяльність місцевих 

груп GFPS;  

 безкоштовну участь під час перебування у двох наукових 

і культурних семінарах, на початку та в кінці семестру.  

Вимоги до кандидатів:  

- постійно проживають на території України,  

- під час подання заявки та під час перебування є студентами 

денної форми навчання і не досягли віку 26 років,  

- ще не були стипендіатами довше як семестр в Німеччині,  

- володіють німецькою мовою на рівні, не нижчому ніж В2,  

- виступають на захисті прав громадського суспільства і 

цікавляться європейськими ідеями,  

- відповідають вимогам посольства Федеративної Республіки 

Німеччини в Києві.  

Заявку можна заповнити на порталі GFPS.  

Дедлайн: 30 квітня 2020 р.  

Детальніше: тут.  

 
 
 
 

https://www.gfps.org/bewerbung/deutschland-ukraine/
http://www.gfps.org/stipendien/deutschland-studium/ukraine/


 
 

FULBRIGHT GRADUATE STUDENT PROGRAM 
 

Де? Сполучені Штати Америки 

Тривалість: від 1 до 2 років. 

Fulbright Graduate Student Program пропонує можливість 

навчання в американських університетах на здобуття ступеня 

магістра. У конкурсі можуть брати участь: 

- студенти старших курсів; 

- випускники закладів вищої освіти. 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та 

природничі дисципліни. 

Вимоги до кандидатів: 

- мати українське громадянство та проживати в Україні 

- володіти англійською мовою на рівні достатньому для 

професійного спілкування в англомовному академічному 

середовищі 

- мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення 

стипендії 

- повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну 

гранту відповідно до вимог візи J-1, що її отримують 

учасники програм обмінів. 

Умови гранту: 

 оплата навчання в університеті; 

 щомісячна стипендія; 

 медичне страхування; 

 квиток в обидва боки. 

Реченець: 16 травня 2020 року. 

Детальніше за посиланням.  

 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xMTAxMTQ3OTg3MjcyMjcxMTYwJmM9djltNSZlPTE0OTczODEmYj0yMzQ3NDQ1ODQmZD1xMGUzbDR0.6RMID90Lxc5_V8LtLvofp8FFVWbXRKmn9k-UzAkhPJc
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xMTAxMTQ3OTg3MjcyMjcxMTYwJmM9djltNSZlPTE0OTczODEmYj0yMzQ3NDQ1ODQmZD1xMGUzbDR0.6RMID90Lxc5_V8LtLvofp8FFVWbXRKmn9k-UzAkhPJc
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html


EU STUDY DAYS  (ЄВРОШКОЛИ) ВІД ПРЕДСТАВНИЦТВА 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНІ 

 

Представництво Європейського Союзу в Україні у співпраці з 

Українським освітнім центром реформ оголошують набір 

учасників на сесії EU Study Days in Ukraine, які відбудуться у 

2020 році: 

18-21 червня 2020 р. у місті Кривий Ріг 

23-26 липня 2020 р. у місті Бердянськ 

Єврошкола - це унікальна можливість для українських 

студентів та випускників ЗВО: 

- отримати нові знання від найкращих експертів з 

Європейського Союзу та України; 

- вивчити ключові моменти у відносинах між Україною та 

Європейським Союзом у сферах політики, економіки, 

енергетики, безвізового режиму, освіти та прав людини; 

- поспілкуватися з представниками інституцій Євросоюзу 

та науковцями;  

- долучитися до мережі активної молоді для обміну 

досвідом та впровадження спільних ініціатив у 

майбутньому. 

Хто може взяти участь? 

Участь можуть взяти студенти (останні курси) та випускники 

українських ЗВО (які закінчили університет не більше, ніж три 

роки тому) з усіх регіонів України. 

Пріоритет буде надаватися студентам та випускникам, що 

здобули (або здобувають) освіту за спеціальностями: міжнародні 

відносини, європейські студії, право, політологія, економіка, 

фінанси, бізнес, соціологія, журналістика, історія, культурологія, 

філософія та філологія.  



Участь у Єврошколі є безкоштовною для відібраних 

студентів. Організатори оплачують проїзд, проживання та 

харчування учасників з інших міст. 

Робочі мови Єврошколи – українська та англійська. Знання 

англійської мови (вміння говорити та читати англійською, а також 

розуміти усне мовлення) є обов’язковим для участі.  

Детальніше: 

 https://docs.google.com/document/d/1TmLBcFRj_dSfMbd4u6FJJKj

f1lPngR2o58SFimKoKTU/edit?fbclid=IwAR34sjKICVPxhC5pUVYU1rT

1kvYgj1XMlh08gw84OAUKg8VnWICxcz99tBk 

 
 

СЕМЕСТРОВА ПРОГРАМА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ  
З ОСТРАВСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ (ЧЕХІЯ) 

 

Тривалість програми: 3 місяці. 

Брати участь в програмі можуть студенти факультету 

іноземних мов під час І або ІІ семестру (за винятком першого та 

останнього семестру бакалаврату та останнього семестру 

магістратури). 

Учасник програми мобільності повинен володіти мовою 

навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчальних 

дисциплін. 

Вартість навчання та проживання 

Навчання здійснюється безкоштовно. 

Витрати, пов’язані з проживанням, харчуванням, візою, 

страхуванням, а також транспортні витрати учасник програми 

покриває самостійно. На прохання студента Остравський 

університет надає допомогу в забезпеченні житла на період 

навчання (орієнтовно 80 євро/місяць). 

Щоб подати заявку для участі  в програмі студент повинен 

заповнити реєстраційну форму. 

https://docs.google.com/document/d/1TmLBcFRj_dSfMbd4u6FJJKjf1lPngR2o58SFimKoKTU/edit?fbclid=IwAR34sjKICVPxhC5pUVYU1rT1kvYgj1XMlh08gw84OAUKg8VnWICxcz99tBk
https://docs.google.com/document/d/1TmLBcFRj_dSfMbd4u6FJJKjf1lPngR2o58SFimKoKTU/edit?fbclid=IwAR34sjKICVPxhC5pUVYU1rT1kvYgj1XMlh08gw84OAUKg8VnWICxcz99tBk
https://docs.google.com/document/d/1TmLBcFRj_dSfMbd4u6FJJKjf1lPngR2o58SFimKoKTU/edit?fbclid=IwAR34sjKICVPxhC5pUVYU1rT1kvYgj1XMlh08gw84OAUKg8VnWICxcz99tBk
https://forms.gle/9WGL2wjtQK78Rb8G6


Детальнішу інформацію щодо участі в Програмі можна 

дізнатися у відділі міжнародних зв’язків університету  

fro@tnpu.edu.ua  

 
 

СЕМЕСТРОВА ПРОГРАМА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В 
ГУМАНІТАРНО-ПРИРОДНИЧОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  

ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ (ПОЛЬЩА) 
 

Тривалість стажування: мінімум 92 дні. 

Брати участь в програмі можна під час І або ІІ семестру (за 

винятком першого та останнього семестру бакалаврату та 

останнього семестру магістратури): 

Напрямки навчання в UJD: тут. 

Учасник програми обміну повинен володіти мовою навчання 

на рівні, достатньому для засвоєння навчальних дисциплін. 

Вартість навчання та проживання 

Навчання в UJD для учасників академічного обміну 

є безкоштовним. У випадку припинення навчання під час 

триваючого семестру (за винятком форс-мажорних обставин), 

студент зобов'язаний повернути вартість навчання UJD в розмірі 

400 євро. 

Вартість проживання в студентському гуртожитку UJD для 

студентів ТНПУ – 50 зл./міс. 

Під час участі в програмі є можливість відвідувати курси з 

вивчення польської мови (5-10 зл./заняття). Кожен учасник курсів 

отримає сертифікат про закінчення курсів із зазначенням 

кількості годин і здобутого рівня володіння польською мовою. 

 Необхідні документи: 

- заповнена реєстраційна форма; 

- направлення на навчання (skierowanie na staż) - 

видається ТНПУ; 

mailto:fro@tnpu.edu.ua
http://www.ujd.edu.pl/uploads/article/zakadka-wykaz-kierunkow-studiow-cbed9feb32.pdf
http://www.skrzat.ajd.czest.pl/index.php?page=akademik
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uny4Kv9m7ZSFKIImRy6STgW3PsYWmSM-U7f74yJdGUhfsg/viewform?c=0&w=1


- особиста анкета (kwestionariusz osobowy); 

- трьохстороння угода між студентом, ТНПУ та UJD 

(umowa trójstronna); 

- ксерокопія закордонного паспорта (для участі в програмі 

студенту потрібно отримати національну візу); 

- медична довідка; 

- cтраховий поліс; 

- заповнені заяви (додатки 1, 2, 5 Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність). 

 Детальнішу інформацію щодо участі в Програмі можна 

дізнатися у відділі міжнародних зв’язків університету 

fro@tnpu.edu.ua 

  

http://www.ujd.edu.pl/uploads/article/kwestionariusz-dla-studenta-ubie-65ec9426a6.docx
http://www.ujd.edu.pl/uploads/article/umowatrojstronnaplen-8e0380fddd.docx
http://tnpu.edu.ua/about/public_inform/upload/2017/Polozhennia_pro_poriadok_realizatsii_prava_na_akademichnu_mobilnist.pdf
http://tnpu.edu.ua/about/public_inform/upload/2017/Polozhennia_pro_poriadok_realizatsii_prava_na_akademichnu_mobilnist.pdf
mailto:fro@tnpu.edu.ua


Для викладачів і студентів 

 
  
 
  

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ ЛАТВІЇ 

Державне агентство з питань розвитку освіти Латвійської 

Республіки пропонує студентам та науковцям продовжити 

навчання або дослідження у закладах вищої освіти Латвії. 

Програма буде реалізована у 2020/2021 навчальному році. 

Пропозиція поділена на три блоки: 

- стипендії на навчання для студентів, які здобувають рівень 

бакалавра або магістра; 

- стипендії для наукових досліджень, які надаватимуться 

викладачам та вченим; 

- стипендії на участь у літніх школах, на які можуть 

претендувати студенти, академічні та наукові співробітники. 

Реченець: 1 квітня 2020 року. 

Детальніше: на сайті агентства. 

 

 

ЛІТНЯ ШКОЛА ПУБЛІЧНОЇ ІСТОРІЇ У ПОЛЬЩІ 

Коли? 1-5 червня 2020 року. 

Де? Вроцлав, Польща 

Інститут історії Вроцлавського університету, Центр історії 

„Zajezdnia” та Міжнародна федерація публічної історії запрошують 

студентів, кандидатів наук та практиків поділитися своїми 

дослідженнями в рамках ІІІ Літньої школи публічної історії. 

Пропозиції, які просять надсилати англійською мовою, можуть 

(але не мусять) стосуватись наступних галузей: 

Історичні наративи 

Історія та політика 

http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/
https://publichistorysummerschool.wordpress.com/


Історія та пам'ять 

Електронна історія 

Цифрові гуманітарні науки 

Усна історія 

Візуальна історія 

Музеї, виставки, архіви 

Фестивалі та реконструкції 

Історія освіти 

Історична журналістика 

Популяризація історії 

Історія та засоби масової інформації 

Ігри, пов'язані з історією 

Управління проєктами 

 Щоб подати заявку, потрібно надіслати реферат доповіді 

(максимум 350 слів) з короткою біографічною запискою [ваша 

освіта, сучасні дослідження, публікації / основні досягнення та 

наукові інтереси]. 

Реченець: 15 квітня 2020 року. 

Детальніше: 

https://publichistorysummerschool.wordpress.com/   

 

 

ОСІННЯ ШКОЛА «ЕТНІЧНІ МЕНШИНИ В 
ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ, АНАЛІЗ І 

ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ КОНФЛІКТІВ»  

Місцепроведення: Кишинів (Молдова) та Чернівці (Україна). 

Термін проведення: 13-21 вересня 2020 року. 

Захід організовує Молдова-Інститут Лейпциґ (Moldova-Institut 

Leipzig) у співпраці з факультетом історії і філософії Державного 

університету Молдови та Чернівецьким національним 

https://publichistorysummerschool.wordpress.com/


університетом ім. Юрія Федьковича в рамках програми Німецької 

служби академічних обмінів (DAAD) «Східно-західне партнерство». 

Цільова група: грузинські, молдавські, білоруські, українські 

та німецькі студенти, аспіранти і викладачі гуманітарних і 

соціальних наук (соціологія, філологія, історія, журналістика, 

політологія), які цікавляться політикою щодо етнічних меншин, 

територіальними, етичними і культурно зумовленими 

конфліктами, а також студенти правознавства як майбутні 

фахівці з міжнародного права. 

В рамках осінньої школи заплановано фахові доповіді, 

дискусії, візити до державних інституцій, розмови з експертами та 

працівниками громадських організацій, зустрічі з 

представниками етнічних менших в Кишиневі, Компаті, Оргієві та 

Чернівцях, а також тематичні екскурсії. Крім того, проєкт 

передбачає дискусії за круглим столом і виконання 

індивідуального завдання (проєктна робота). 

Міжнародна осіння школа пропонує можливість долучитися до 

дискусії із власною науковою доповіддю. 

Фінансування проєкту відбувається з коштів Міністерства 

закордонних справ ФРН. Молдова-Інститут Лейпциґ покриває 

витрати на участь в програмі, проживання, харчування, а також 

транспортні видатки.  

Реченець: 15 квітня 2020 року. 

Детальніше: 

http://interof.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data[343][id]=12283 

 

 

 

 

 

 

http://interof.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data%5b343%5d%5bid%5d=12283


 

СТИПЕНДІЯ BOGLIASCO ДЛЯ ТАЛАНОВИТИХ МИТЦІВ 

 Стипендія Bogliasco присуджується талановитим художникам 

і вченим незалежно від національності, віку, раси, статі або релігії.  

Пріоритетні напрями: археологія, архітектура, класика, 

танець, кіно/ відео, історія, ландшафтна архітектура, література, 

музика, філософія, театр, образотворче мистецтво.  

Умови стипендії: покриває витрати на проживання, 

харчування. Також стипендіати забезпечуються житловими 

приміщеннями приватною студією в одній із трьох вілл.  

Реченець: 15 квітня 2020 року (для подачі на весняний 

семестр наступного року).  

Детальніше: http://bfny.org/en/about/program-overview  

 

 

ВОРКШОП «ПОДОЛАННЯ МИНУЛОГО І КОНФЛІКТИ 
ПАМ’ЯТІ» 

 

Місцепроведення: Лейпциг та Берлін (Німеччина). 

Термін проведення: 24 вересня - 2 жовтня 2020 року. 

Захід організовує Молдова-Інститут Лейпциґ (Moldova-Institut 

Leipzig) у співпраці з факультетом історії і філософії Державного 

університету Молдови та Чернівецьким національним 

університетом ім. Юрія Федьковича в рамках програми Німецької 

служби академічних обмінів (DAAD) «Східно-західне партнерство». 

Цільова група: грузинські, молдавські, українські та німецькі 

студенти, аспіранти і викладачі гуманітарних і соціальних наук 

(історія, журналістика, політологія і культурологія), які займаються 

питаннями культури пам’яті та переоцінки минулого в рамках 

навчання чи наукової або професійної діяльності. 

Мета воркшопу: проаналізувати ставлення до націонал-

соціалістичного минулого, часів сталінського терору та епохи 



Німецької демократичної республіки, сфокусувати увагу на 

викладі подій Голокосту, а також з’ясувати полемічні моменти 

останніх десятиліть та поглибити мережу обмінів. Проєкт ставить 

на передній план питання про те, яке бачення історії ХХ століття 

мають учасники з Республіки Молдова, України, Німеччини та 

Грузії. 

Проєкт передбачає знайомство з культурою пам’яті на 

прикладі міст Лейпциґ і Берлін. Учасники матимуть можливість 

пов’язати отримані знання з відповідними місцями пам’яті, 

проаналізувати їхній вплив і дати критичну оцінку їхній концепції. 

В рамках воркшопу передбачено фахові доповіді, дискусії, 

відвідини музеїв, а також тематичні екскурсії. 

Поза тим заплановано обговорення за круглим столом та 

виконання індивідуального завдання (проєктна робота). 

Міжнародний воркшоп також дає можливість виступити з 

власною науковою доповіддю. 

Фінансування проєкту відбувається з коштів Міністерства 

закордонних справ ФРН. Молдова-Інститут Лейпциґ покриває 

витрати на участь в програмі, проживання, харчування, а також 

транспортні видатки. 

Реченець: 25 квітня 2020 року. 

Детальніше: 

http://interof.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data[343][id]=12283 

 

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ, ДОСЛІДНИЦЬКЕ  
ТА ЛЕКЦІЙНЕ СТАЖУВАННЯ В СЛОВАЧЧИНІ 

В рамках Національної стипендіальної програми Словацької 

Республіки для підтримки мобільності студентів та аспірантів, 

викладачів ЗВО, дослідників і митців оголошено про початок 

подання заявок на здобуття стипендій на навчання, дослідницьке 

http://interof.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data%5b343%5d%5bid%5d=12283


і лекційне стажування у Словаччині на навчання протягом 2020-

2021 академічного року. 

Розмір щомісячної стипендії становить: для студентів – 

350 євро, для аспірантів – 580 євро, для викладачів університету 

та дослідників – від 850 до 1000 євро. 

Подати заявку на стипендію можуть: 

студенти магістратури, навчання яких проходить в іноземних 

університетах і які запрошені державними чи приватними 

університетами до Словацької Республіки для навчання (стипендія 

на період 1–2 семестрів). 

аспіранти (студенти PhD–програм), навчання або дослідження 

яких проходять в іноземних університетах або науково-дослідних 

організаціях і які запрошені державними чи приватними 

університетами або науково-дослідними організаціями до 

Словацької Республіки для навчання або досліджень (стипендії на 

період 1–12 місяців). 

викладачі, дослідники, митці, які запрошені організаціями 

Словацької Республіки для викладацької діяльності чи проведення 

досліджень (стипендія на період 1–12 місяців) 

Кандидати повинні подати онлайн-заявку, до якої прикріпити 

необхідні документи. Копії документів також потрібно надіслати 

на адресу: SAIA, n.o., Námestie Slobody 23, 812 20 Bratislava 1, 

Slovakia. 

Заявки приймаються двічі на рік: до 30 квітня (на навчання 

протягом академічного року) і до 31 жовтня (на літній семестр). 

Детальніше: на офіційному сайті. 

 

 

 

 

 

http://www.scholarships.sk/en/main/submit-application
http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants


 

ТРЕВЕЛ-ГРАНТ ІМЕНІ БОГДАНА СОЛЬЧАНИКА  
 

Спільноти випускників Кембриджського та Оксфордського 

університетів разом із ГО «Родини героїв Небесної Сотні» 

залучають талановитих українських академіків і науковців до 

конференцій у Кембриджському та Оксфордському 

університетах.  

У Конкурсі можуть брати участь українські науковці 

(студенти, аспіранти, кандидати наук, дослідники, викладачі) ЗВО 

України денної або заочної форми навчання, працівники науково-

дослідницьких інститутів, які вивчають гуманітарні, технічні і 

природничі науки.  

Тревел-грант покриватиме транспортні витрати (авіаквиток, 

квиток на потяг/автобус, віза), пов’язані з поїздкою для участі у 

науковій конференції (гуманітарні, технічні і природничі науки), 

які проводяться Університетом Кембридж або Університетом 

Оксфорд. 

Детальніше: http://solchanykgrant.com/ 

http://solchanykgrant.com/

