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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендіальних, грантових програм 

та конкурсів 

 

 
  



 
 

Для викладачів 

 
КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ЛАТВІЙСЬКИХ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ 

Триває 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. 

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 

 

МІЖНАРОДНЕ ОНЛАЙН-СТАЖУВАННЯ  

В УНІВЕРСИТЕТІ ЕКОНОМІКИ В БИДГОЩІ  

Де: Бидгощ (Польща), дистанційно. 

Коли: 25-28 травня 2020 р. 

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


Університет економіки в Бидгощі запрошує до участі в онлайн-

стажуванні «Європейська і польська системи вищої освіти: 

практика, досвід, інноваційні методи навчання».  

Стажування включає дистанційний онлайн-курс та 

індивідуальну роботу. 

Вартість стажування: 150 євро. 

Мови: російська / українська / англійська / польська. 

По закінченні стажування всім учасникам видається: 

- диплом на 180 год. 

- пакет дидактичних матеріалів. 

Програма стажування тут. 

Детальніше: olha.kopiiko@byd.pl  

 

 

«Стажування» («Staż») та програми на рівень 

володіння іноземною мовою (англійською / польською) – «В2» 

WSL (Республіка Польща) 

 

Дати проведення: 06.07.2020 - 10.07.2020 

06.07 – приїзд учасників та поселення в готелях 

07.07-10.07 – заняття 

10.07– вручення сертифікатів та виїзд 

Вартість програм: 

Стажування («Staż») - 350 євро (проживання у готелі «Секвана») 

Стажування («Staż») - 400 євро (проживання у готелі «Сонекс» 

або «Венецкі») 

Програма підтвердження рівня володіння іноземною мовою 

(англійською /польською) – «В2» («B2: język angielski / język polski» - 

350 євро (проживання у готелі «Секвана»). 

http://www.rshu.edu.ua/images/news/2020/04/online_stagi_2020.pdf
mailto:olha.kopiiko@byd.pl


Програма підтвердження рівня володіння іноземною мовою 

(англійською /польською) – «В2» («B2: język angielski / język polski» - 

400 євро (проживання у готелі «Сонекс» або «Венецкі») 

У ціну включено: проживання в готелі, сніданок, обід, вітальна 

вечеря, програма навчання, участь у конференції, сертифікат. 

У випадку приїзду гостей, проживання коштує 200 євро. 

Зголошуватись можна, надіславши скан-копію закордонного 

паспорта на адресу fro@tnpu.edu.ua  

 

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; 

 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. 

mailto:fro@tnpu.edu.ua


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 

 

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: 

- 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   

 

  

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
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Для студентів 

 

ГРАНТИ НА ЗДОБУТТЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ОСВІТИ 
ЗА КОРДОНОМ ВІД ПРОГРАМИ "ВСЕСВІТНІ СТУДІЇ" 

Освітня програма «Всесвітні студії» надає можливість 

студентам та молодим професіоналам отримати гранти на 

навчання за магістерськими програмами в 200 кращих 

університетах світу. 

Підтримка надається в наступних галузях: аграрні науки, 

аерокосмічна інженерія, альтернативна енергетика, державне 

управління, публічне право, екологія та охорона навколишнього 

середовища. Фонд також може розглядати заявки для отримання 

гранту в інших галузях, але потенційні кандидати мають 

представити обґрунтування доцільності підтримки навчання за 

обраною спеціальністю. 

Основні вимоги до аплікантів: 

• бути громадянами України віком до 35 років; 

• мати ступінь бакалавра, або вище; 

• бути зарахованими до складу студентів обраної магістерської 

програми закордонного університету; 

• мати чіткий план застосування отриманих знань в Україні; 

• мати твердий намір працювати в Україні за отриманим фахом 

протягом щонайменше 5 років. 

Гранти від Фонду покриватимуть витрати на оплату навчання 

в університеті, підручники медичне страхування. Розмір гранту 

буде встановлюватись окремо для кожного випадку, зважаючи на 

потреби та досягнення студента. 

Реченець: 15 травня 2020 року. 

Детальніше: https://worldwidestudies.org/ 

 

https://worldwidestudies.org/


 
 

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


 

Програма «Подвійний Диплом» («Podwójny Dyplom»)  

для студентів ТНПУ спільно із WSL 

 

Час проведення: 1-10.07.2020.  

Вартість програми- 350 євро 

Поточна вартість проживання в гуртожитку складає 44 злотих 

Більше інформації тут: 

http://tnpu.edu.ua/about/pidrozdily/programa-podv-ynogo-

diplomu-z-vishchoyu-l-ngv-stichnoyu-shkoloyu-v-chenstokhov.php 

 Із запитаннями щодо участі в Програмі можна звертатись 

fro@tnpu.edu.ua 

 

Дедлайн: 25 травня 2020 року 

 

 

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), 

http://tnpu.edu.ua/about/pidrozdily/programa-podv-ynogo-diplomu-z-vishchoyu-l-ngv-stichnoyu-shkoloyu-v-chenstokhov.php
http://tnpu.edu.ua/about/pidrozdily/programa-podv-ynogo-diplomu-z-vishchoyu-l-ngv-stichnoyu-shkoloyu-v-chenstokhov.php
mailto:fro@tnpu.edu.ua
http://www.ujd.edu.pl/uploads/article/zakadka-wykaz-kierunkow-studiow-cbed9feb32.pdf


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; 

- 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 написавши листа на fro@tnpu.edu.ua 

Реченець: 25 травня 2020 року 

 
 

 
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: 

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
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


(відкладено на невизначений термін) у місті Кропивницький 

28-31 травня 2020 р. у місті Львів 

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:  www.facebook.com/EUStudyDays  

http://www.facebook.com/EUStudyDays


 

 

СТАЖУВАННЯ В НІМЕЧЧИНІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ 

Програма стажування німецького бізнесу для України пропонує 

студентам та молодим випускникам можливість пройти 

стажування протягом 3-5 місяців у провідних німецьких 

компаніях. Стажери дізнаються про корпоративну культуру в 

Німеччині та познайомляться з сучасним менеджментом та 

організацією праці.  

Участь у програмі безкоштовна. Всі витрати стипендіатів 

покриваються. Після перебування в Німеччині, стажери повинні 

повернутися в Україну і використати набуті знання та навички на 

практиці, зробивши внесок в українське суспільство.  

Вимоги до кандидатів: бути випускником (до 30 років) або 

студентом вищих семестрів, володіти англійською і/або німецькою 

мовою.  

Напрями навчання: математика, мехатроніка, 

машинобудування, комп’ютерна інженерія, електроніка та 

електротехніка, транспорт і логістика, енергетика, сільське 

господарство, цивільне та промислове будівництво, фінанси, 

страхування, банківська справа, комп’ютерні науки та 

інформаційні технології, фізика, хімія, біологія, політологія, 

германістика, медіа та журналістика тощо.  

Реченець: 15 червня 2020 р. 

Детальніше: http://stipendienprogramm-ukraine.de  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://stipendienprogramm-ukraine.de/


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. 

Детальнішу інформацію щодо участі в Програмі можна 

дізнатися написавши листа на fro@tnpu.edu.ua  

 
 
 
 
 
 

  

https://forms.gle/9WGL2wjtQK78Rb8G6
mailto:fro@tnpu.edu.ua


 

 

Для викладачів і студентів 

 

Наукове стажування для освітян  

“Академічна доброчесність” 

 

Духовна Академія Університету Кардинала Стефана 

Вишинського у Варшаві (UKSW) спільно із Інститутом 

Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) 

запрошує до участі в програмі онлайн стажування для 

освітян, метою якого є ознайомлення із європейськими 

підходами щодо питання наукового плагіату і 

популяризація академічної доброчесності. 

  

Період стажування: 11.05 – 19.06. 2020 року 

Дедлайн реєстрації: 08.05.2020 року 

Організаційний внесок учасника:  115 Євро 

  

Сертифікат на базі Вищого Семінаріуму Духовного 

університету UKSW  (180 годин (6 кредитів ECTS). 

В рамках програми є можливість пройти 

тестування на знання польської мови та англійської 

мови (стандарт Cambrige). 
  

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОГРАМА 

 

Контактна інформація: 

www.iiasc.org, info@iiasc.org, телефоном: 

+380991720082 -  менеджер проекту, Надія Гребенюк  
 

 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNDA2Mjg3MjM1MjQ1OTM4MTM5JmM9ejdoMCZlPTE0OTczODEmYj0zNDEwMDM1NzYmZD12NmMyZTRw.DHeDB2rRV33eKqH9qIAPaNecSJU1hFv9T2hSD3onNZw
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNDA2Mjg3MjM1MjQ1OTM4MTM5JmM9ejdoMCZlPTE0OTczODEmYj0zNDEwMDM1ODAmZD1hM2c5cjJm.UVhWlWApt82cBSvRwf1mp0IkCtIm6PUnP1vLBRxPTCY
http://www.iiasc.org/
mailto:info@iiasc.org


 

КОНКУРС ПРОЄКТІВ ВІД УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ОБМІНУ МОЛОДДЮ 

Де? Польща, Україна  

Період реалізації: між 30 червня та 30 листопада 2020 р.  

Проєкти повинні заохочувати молодь та осіб, що працюють із 

молоддю, до спільної діяльності, яка дозволить взаємно зблизитися, 

відкрити спільне коріння, подолати упередження та стереотипи у 

сприйнятті спільної історії та сучасних відносин. Українські 

організації, які подають заявки на участь у конкурсі, повинні мати 

партнерську організацію з Польщі, разом з якою підготують та 

реалізують проект.  

Пошук організації партнера можна здійснити тут.  

Пріоритетні напрямки: - пізнавання спільного минулого й 

культурної спадщини; - здобуття вмінь, необхідних для активної 

участі в суспільному та професійному житті; - зміцнення співпраці 

й обмін досвідом у сфері технічної та галузевої освіти; - підтримка 

активних громадських позицій серед молоді, зокрема 

популяризація підприємництва та волонтерства; - зміцнення 

міжкультурного діалогу шляхом поширення відкритості та 

розуміння серед молоді; - зміцнення молодіжних ініціатив із 

сільських територій і малих містечок.  

Реченець: 29 травня 2020 р., у випадку, якщо заявку 

подаватиме організація-партнер з Польщі.  

Детальніше: http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/,  

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-

nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-wnioskow-2020 

 

 

 

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/organisations/?b_order=lastmod&b_offset=0&b_limit=10&b_name=&b_actions%5B%5D=action-9&b_organisation_countries%5B%5D=country-22&b_browse=1
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-wnioskow-2020
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-wnioskow-2020


FULBRIGHT FOREIGN LANGUAGE TEACHING ASSISTANT 
(FLTA) PROGRAM 

Де? США  

Тривалість: 9 місяців.  

FLTA Program - стажування з викладання української мови 

(асистенція американським викладачам) в університетах/ 

коледжах США.  

У конкурсі можуть брати участь викладачі-початківці та молоді 

фахівці віком до 30 років, які спеціалізуються з лінгвістики, 

української літератури, перекладацьких студій, комунікацій, 

журналістики, американських студій, викладання англійської 

мови.  

Вимоги до кандидатів: мати українське громадянство та 

проживати в Україні на час проведення конкурсу (упродовж усіх 

етапів конкурсного відбору й до моменту прийняття та остаточного 

ухвалення рішення щодо участі у Програмі); мати щонайменше 

диплом бакалавра на час призначення стипендії - липень 

наступного року; вільно володіти англійською мовою; закордонний 

паспорт, дійсний щонайменше до 31 грудня 2021 року; 

повернутись в Україну на 2 роки по завершенні терміну гранту 

відповідно до вимог візи J-1, що її отримують учасники програм 

обмінів.  

Реченець: 1 червня 2020 р.  

Детальніше: 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/20/FLTA.html 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/20/FLTA.html


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.  

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. 

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


Заяву та анкету необхідно подавати польською мовою, а 

резюме – англійською. 

Реченець: 10 червня 2020 р. 

Детальніше: за посиланням. 

 
 
 
 

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/ 

https://studium.uw.edu.pl/szkoly/wschodnia-szkola-letnia/
http://solchanykgrant.com/

