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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендійних, грантових програм та 

конкурсів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для викладачів 

 

КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – ЛАТВІЙСЬКИХ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ 

 

Відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом 

Латвійської Республіки про співробітництво в галузі освіти, 

науки та культури від  21.11.1995р., Угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про 

економічне, промислове та науково-технічне співробітництво від 

05.10 2004 р., Спільної Програми співробітництва в галузі науки 

та технологій  між Міністерством освіти і науки України та 

Міністерством освіти і науки Республіки Латвія від 31.12.2015 р. 

та Протоколу першого засідання Українсько-Латвійської 

Спільної Комісії від 30.08.2016 р. Міністерство освіти і науки 

України та Державна агенція з розвитку освіти Латвійської 

Республіки оголошують конкурс спільних українсько-латвійських 

науково-дослідних проектів для реалізації у 2019-2020 рр. 

Мета конкурсу: сприяння встановленню та розвитку 

якісного науково-технологічного співробітництва між 

науковцями обох країн. 

Пріоритетні напрями: енергетика та енергоефективність; 

екологія та раціональне природокористування; нові технології 

профілактики та лікування основних захворювань, дослідження 

у сфері біотехнологій, біоінженерії та генетики; нові матеріали; 

демографічні зміни, міграція та мігранти; особливості 

та  проблеми регіонального розвитку і соціальної згуртованості; 

технології оборонного спрямування. 



Конкурс є відкритим для науково-дослідних груп закладів 

вищої освіти, науково-дослідних установ та підприємств обох 

країн. 

Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки 

є такі: 

- компетентність науковців та їх здатність довести проект 

до логічного завершення; 

- наявність співвиконавця в країні-партнера; 

- взаємний обмін досвідом; 

- наукова та практична цінність, очікувані від проекту; 

- перспективність співробітництва 

Дедлайн: 15 травня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: https://www.science-

community.org/uk/node/189786  

 

СТИПЕНДІЯ ІМ. ГЕРДИ ХЕНКЕЛЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

Науковці зі ступенем кандидата наук у гуманітарних та 

соціальних науках запрошуються до участі в проведенні 

досліджень у Софії, Болгарія. Аплікант сам обирає тему свого 

дослідження. 

Пріоритетні напрями: гуманітарні та соціальні науки. 

Умови гранту: 750 євро, проживання, вільний доступ до 

бібліотеки та цифрових ресурсів, тревел-грант, витрати на 

дослідження –100 євро, витрати на організацію польових 

досліджень – до 1500 євро. 

Необхідні документи: 

- Заповнена аплікаційна форма 

- Фото 

https://www.science-community.org/uk/node/189786
https://www.science-community.org/uk/node/189786


- Для молодих науковців (менш ніж 12 років після захисту 

дисертації) – 2 рекомендаційні листи 

- Відсканований диплом кандидата наук 

Дедлайн: 31 травня 2018 року 

Дізнатися детальніше: http://cas.bg/en/news/call-for-

applications-gerda-henkel-fellowship-1860.html    

 

КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКИХ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ НА 2019-2020 РОКИ 

 

З  2 квітня до 31 травня 2018 року Міністерство освіти і 

науки України, Федеральне Міністерство науки, досліджень і 

економіки Республіки Австрія та Австрійське Агентство 

міжнародного співробітництва в галузі освіти та досліджень 

оголошують конкурс спільних українсько-австрійських науково-

дослідних проектів на період 2019-2020 років. 

Конкурс є відкритим для будь-яких науково-дослідних груп 

закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та 

підприємств обох країн. 

Пріоритетні напрями: фізика високих енергій; екологія; 

біотехнологія; інформаційні та комунікаційні технології; 

нанофізика та нанотехнології; сучасні аспекти в гуманітарних 

науках. 

Умови гранту: австрійська сторона для короткотривалого 

перебування в Австрії в рамках затверджених проектів (до 14 

діб) сплачує українським дослідникам 100 євро на добу 

(включаючи добові та проживання) і 1500 євро на місяць на 

довготривале перебування (від 15 діб до 3 місяців максимум). 

http://cas.bg/en/news/call-for-applications-gerda-henkel-fellowship-1860.html
http://cas.bg/en/news/call-for-applications-gerda-henkel-fellowship-1860.html


Українська сторона оплачує українським дослідникам проїзд 

Україна-Австрія-Україна. 

Дедлайн: 31 травня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: https://mon.gov.ua/ua/news/u-

kvitni-j-travni-trivatime-konkurs-ukrayinsko-avstrijskih-naukovo-

doslidnih-proektiv-na-2019-2020-roki  
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Для студентів 

 

FULBRIGHT GRADUATE STUDENT PROGRAM 

Навчання в американських університетах від одного до 

двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть 

брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ. 

Пріоритетні напрями: гуманітарні, соціальні, точні, 

технічні та природничі дисципліни. 

Умови гранту: 

- оплата навчання в університеті; 

- щомісячна стипендія; 

- медичне страхування; 

- квиток в обидва боки. 

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 (у серпні 2019 р.); 

- повернутись в Україну на 2 роки після завершення 

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

учасники програм обмінів. 

Дедлайн: 16 травня 2018 року. 

Детальніше: 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html  

 

 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html


КОНКУРС НА БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ В 

УНІВЕРСИТЕТІ МАРІЇ КЮРІ-СКЛОДОВСЬКОЇ 

(ЛЮБЛІН, ПОЛЬЩА) 

В університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні 

стартувала програма прийому іноземців на безкоштовні місця 

на перший курс у 2018–2019 навчальному році. Навчання 

проходитиме польською та англійською мовами. Дедлайн - 20 

травня 2018 року. 

У квітні в університеті Марії Кюрі-Склодовської 

відкривається програма для обдарованих іноземців, котрі 

цікавляться Польщею, але в котрих немає права на безкоштовне 

навчання в Польщі. Учасники програми зможуть поборотись за 

право безкоштовного навчання на певних напрямках в 

університеті. 

Абітурієнт отримає: 

- можливість безкоштовно отримати європейську освіту 

- участь в інтеграційних зустрічах з представниками 

студентського самоврядування 

- можливості  саморозвитку в студентських організаціях 

різного спрямування 

- можливість стати співорганізатором тематичних 

заходів, присвячених культурі своєї країни чи сфері своїх 

зацікавлень 

- активна участь в студентських Social Media 

- професійний психологічний і освітній консалтинг 

- участь в тренінгах і майстер-класах з вдосконалення 

суспільно-громадських і професійних вмінь в Biuro Rozwoju 

Kompetencji 



- можливість реалізовувати свої захоплення і хобі в 

тематичних організаціях, що діють в Любліні 

- переваги програми „Absolwent”. 

Хто може взяти участь у конкурсі? 

Іноземці, котрі вивчають польську мову, цікавляться 

польською культурою, активно діють в своєму середовищі, але 

не мають права на безкоштовне навчання в Польщі. 

Дедлайн: 20 травня 2018 року. 

Дізнатися детальніше і зареєструватися: 

https://irk.umcs.lublin.pl 

 

УРБАНІСТИЧНА ЛІТНЯ ШКОЛА В КОПЕНГАГЕНІ 

Міжнародна двотижнева урбаністична школа в 

Копенгагенському університеті триватиме з 6 по 17 серпня. Під 

час літньої школи студенти та студентки зі всього світу 

матимуть нагоду перейти від аналізу проблем в міському 

середовищі до пошуку можливих рішень і реалізації своїх ідеї на 

практиці.  

Школа організована разом із музичним фестивалем Strøm 

і поєднує академічну теорію з практикою, використовуючи 

Копенгаген як лабараторію для розробки креативних 

та інноваційних рішень актуальних проблем, а також для 

розкриття прихованого потенціалу в міському просторі. 

В програмі школи: лекції, воркшопи, майстер-класи, 

зустрічі з різними міськими акторами, включаючи культурних 

діячів, активісток, соціальних підприємиць, представників 

органів місцевої влади, а також з представницями локального 

бізнесу та міськими дослідниками. 

Дедлайн: 1 червня 2018. 

https://irk.umcs.lublin.pl/


Дізнатися детальніше: 

http://urban.tors.ku.dk/summerschools/urban-culture-in-theory-

and-action/about/ 

 

МІЖНАРОДНА ПАРЛАМЕНТСЬКА СТИПЕНДІЯ (IPS) 

Завдяки Міжнародній парламентській стипендії від 

Бундестагу (IPS) усі, зацікавлені у роботі в німецькому 

парламенті, мають можливість провести п'ять місяців у 

Німецькому Бундестазі, а три з них працювати у Бюро 

депутатів. 

Німецький Бундестаг разом з Вільним університетом 

м. Берліна, Університетом ім. Гумбольдта та Технічним 

університетом м. Берліна щорічно пропонують близько 120 

стипендій для молодих випускників з 42 країн.  

Програма триває щороку з 1 березня до 31 липня. 

Дедлайн: 30 червня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: http://www.bundestag.de/ips 

 

 

СПОРТИВНА СТИПЕНДІЯ В США 

Стипендійна програма для спортсменів «Sports and Study 

USA», що повністю покриває вартість навчання у рейтингових 

вишах США з отриманням диплома бакалавра чи магістра. 

Умови стипендії: покриває 100% витрат на проживання, 

харчування та тренування. 

Вимоги до кандидатів: 

- чоловіки/жінки, вік від 16 до 27 років; 

- займатися одним із 27 видів спорту; 

- мати підтвердження спортивних досягнень; 

http://urban.tors.ku.dk/summerschools/urban-culture-in-theory-and-action/about/
http://urban.tors.ku.dk/summerschools/urban-culture-in-theory-and-action/about/
http://www.bundestag.de/ips


- володіти англійською мовою на достатньому рівні; 

- скласти іспит TOEFL або IELTS, SAT. 

Дедлайн: протягом усього року. 

Детальніше: 

http://www.studentland.ua/Sport_and_Study_USA.html  

 

 

 

  

http://www.studentland.ua/Sport_and_Study_USA.html


Для викладачів і студентів 

 

МОЛОДІЖНИЙ ОБМІН ERASMUS+ «OBESITY - STAY 

AWAY FROM ME» (ЕДІРНЕ, ТУРЕЧЧИНА) 

Молодіжний обмін спрямований на пропаганду здорового 

способу життя, а також різноманітності та активного 

громадянства. Під час проекту учасники братимуть участь у 

спортивних заходах, інтерактивних іграх і вправах, націлених 

на самовираження. 

Також буде можливість отримати новий досвід та знання, 

беручи участь у художньому мистецтві, моделюванні, створенні 

вистав та відвідуванні історичних і культурних пам’яток. 

Дата проведення: 23-29 червня 2018 року. 

  Вимоги до учасників: 

- віком 18-30 років; 

- зацікавлені у темі проекту; 

- достатній рівень володіння англійською (мінімум 

Intermediate); 

- здатні написати відгук англійською та українською 

після закінчення проекту. 

 Вимоги до тімліда: 

- віком 18+ років; 

- зацікавленість у темі проекту; 

- має досвід у проведенні національних/міжнародних 

молодіжних проектів. 

Умови гранту: організатори забезпечують проживання та 

харчування; транспортні витрати покриваються у межах 275 

EUR. Відібрані учасники забезпечують за власний рахунок 



страхування та сплачують 500 грн. організаційного внеску і 300 

грн. річних членських внесків. 

Дедлайн: 3 травня 2018 року. 

Заповнити аплікаційну форму: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5hUj3uFeBBizg6HT

Vn1d7O5gK7GzQ6mHYad_HrrnyE3oZZA/viewform  

Контакти: NGO “European Youth Community”, 

eyc.ngo@gmail.com, https://www.facebook.com/ngoeyc/ 

 

ЛІТНЯ ШКОЛА УРБАНІСТИКИ В ПОЛЬЩІ 

Програма школи складається із серії коротких курсів, 

лекцій, семінарів і групових досліджень у складі трьох 

тематичних студій.  

Робоча мова школи: англійська.  

Учасники та учасниці міської літньої школи працюватимуть 

з архітектурним середовищем, яке засноване на гуманістичних 

принципах та сьогодні використовується вже третім поколінням 

мешканців. З історичної точки зору, у програмі будуть окреслені 

принципи теорії відкритої форми і лінійної системи, а також 

у ширшому сенсі – ідеї модернізму з огляду на архітектуру 

житлових районів і відкритих просторів. Під час школи 

ми будемо аналізувати взаємозв’язки між інтер’єром будинку 

і його екстер’єром – житловим районом зокрема та міським 

середовищем загалом. 

Подаватися можуть студент(к)и, дослідники(ці) і молоді 

спеціаліст(к)и, які працюють у сферах архітектури, 

містопланування, мистецтва і дизайну, а також представники 

різних галузей гуманітаристики (історія, соціологія, образотворче 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5hUj3uFeBBizg6HTVn1d7O5gK7GzQ6mHYad_HrrnyE3oZZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5hUj3uFeBBizg6HTVn1d7O5gK7GzQ6mHYad_HrrnyE3oZZA/viewform
mailto:%20eyc.ngo@gmail.com
https://www.facebook.com/ngoeyc/


мистецтво, антропологія тощо). Для участі в школі буде 

відібрано 15 успішних кандидатів і кандидаток. 

Заявка має містити: 

- аплікаційну форму; 

- резюме (одна сторінка A4); 

- мотиваційний лист (одна сторінка A4, не більше 

1800 знаків); 

- есе «Open Form: Flexibility of Space, Actions of People» (одна 

сторінка A4, не більше 1800 знаків). 

Умови гранту: участь у школі безкоштовна. Організатори 

покривають витрати на проїзд (для учасників з-за меж Польщі 

сума транспортних витрат не має перевищувати EUR 200), 

проживання і харчування під час школи. 

Школа триватиме з 26 серпня по 8 вересня. 

Дедлайн подачі заявок: 7 травня 2018 року. 

Заявки надсилати за адресою: 

urbansummerschool@niaiu.pl  

Дізнатися детальніше: http://niaiu.pl/en/uss-en/call-for-

applications/  

 

МИСТЕЦЬКА РЕЗИДЕНЦІЯ В КОШИЦЕ 

Художники, які працюють в галузі візуальних мистецтв, 

запрошуються до мистецької резиденції. Тривалість 

перебування – 2 місяці. 

Умови резиденції:  

- тривалість резиденції: 8 тижнів, з 8 жовтня 2018 року по 3 

грудня 2018 року; 

- безкоштовне проживання та можливість користуватися 

арт-студією; 
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- покриття витрат на квитки (до 300€); 

- стипендія 1200€. 

Місце проведення: м. Кошице, Словаччина. 

Дедлайн: 14 травня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: http://unistudy.org.ua/art-

residence-kosice/  

 

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ З ПИТАНЬ ДЕМОКРАТІЇ – 

WORLD FORUM FOR DEMOCRACY 

Метою Міжнародного форуму з питань демократії є пошук 

шляхів подолання соціальної розрізненості. Під час Форуму 

відбуватиметься аналіз впливу освіти на демократію та 

визначення інноваційних підходів і практик для демократизації 

освіти як формальної, так і неформальної. Під час Форуму 

обговорюватиметься питання щодо того, як освіта може 

спонукати громадян до активної участі і громадському житті і 

як ініціатива Grassroots здатна змінити освіту.  

Пріоритетні напрями: освіта та демократія. 

Місце проведення: м. Страсбург, Франція. 

Дати проведення: 19-21 листопада 2018 року. 

Основні теми: освіта та демократія. 

Дедлайн: 15 травня 2018 року 

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