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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендійних, грантових програм та 

конкурсів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для викладачів 

 

КОНКУРС НА РЕЗИДЕНЦІЮ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ 

ХОРЕОГРАФІЇ 

Метою резиденції є підвищення кваліфікації митців, 

формування у них нових умінь і навичок, створення нових 

можливостей для їхнього розвитку. 

Вимоги до кандидатів: 

 мати досвід роботи за досліджуваним напрямом; 

 прагнути поглибити знання та сприяти розвитку 

хореографії. 

Дедлайн: 08 червня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: http://www.dansehallerne.dk/wp-

content/uploads/2018/05/RESA_Call-for-residencies.pdf  

 

 

 

КОНКУРС  УКРАЇНСЬКО - ІНДІЙСЬКИХ  

НАУКОВО -ДОСЛІДНИХ  ПРОЕКТІВ  НА 2019 - 2021  

РОКИ  

Міністерство освіти і науки України та Департамент науки 

та технологій Уряду Республіки Індія оголошують конкурс 

спільних українсько-індійських науково-дослідних проектів для 

реалізації у 2019-2021 рр. 

Хто може брати участь? Науковці закладів вищої освіти, 

науково-дослідних установ та підприємств. 

http://www.dansehallerne.dk/wp-content/uploads/2018/05/RESA_Call-for-residencies.pdf
http://www.dansehallerne.dk/wp-content/uploads/2018/05/RESA_Call-for-residencies.pdf


Пріоритетні напрями: метали та матеріалознавство; 

обчислювальні науки; науки про Землю та навколишнє 

середовище; авіакосмічна техніка; біологічні науки. 

Дедлайн: 11 червня 2018 року. 

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

kvitni-chervni-trivatime-konkurs-ukrayinsko-indijskih-naukovo-

doslidnih-proektiv-na-2019-2021-roki  

 

 

 

 

МІКРО-ГРАНТИ ДЛЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Фундація Спенсера приймає заявки на Програму малих 

дослідницьких грантів, яка підтримує проекти в галузі освіти. 

Метою є фінансування наукових досліджень, що сприяють 

підвищенню рівня освіти в широкій перспективі.  

Максимальний обсяг гранту – 50 000 доларів.  

Дедлайн: 1 серпня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: https://www.spencer.org/small-

research-grants  
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ПРИЙОМ ЗАЯВОК НА ПРОЕКТ ВІД БРИТАНСЬКОЇ РАДИ 

ACTIVE CITIZENS PROJECT 

Метою проекту Active Citizens Project є налагодження 

міжкультурного діалогу і соціальний розвиток. 

Програма проекту передбачає участь у майстер-класах 

щодо впровадження Active Citizens Project у роботу органів 

місцевої влади, а для найкращих учасників – національні та 

міжнародні майстер-класи, а також навчальні візити закордон. 

Для участі потрібно бути громадянином України і 

працювати в органах місцевої влади. Індивідуальні заявки не 

приймаються. 

Дедлайн: 30 листопада 2018 року. 

Дізнатися детальніше: 

http://www.britishcouncil.org.ua/en/ac-open-call-2018  

 
  

http://www.britishcouncil.org.ua/en/ac-open-call-2018


Для студентів 

 

ВОЛОНТЕРСТВО В ДИТЯЧОМУ САДКУ В ЛИТВІ 

Організація «Стелла» шукає учасника для довгострокової 

ЄВС-програми в Литві. Inspiration in education: ready, set, learn – 

проект, спрямований на роботу з дітьми в дитячому садку.  

Вимоги до учасників: 

 надихатися роботою з дітьми; 

 мати бажання втілювати в життя власні ідеї. 

Умови волонтерства: учасників забезпечують проживанням, 

харчуванням, страхуванням, а також виплачують кишенькові 

гроші. 

Час проведення: 11 місяців з 1 вересня 2018 року. 

Місце проведення: Литва. 

Дедлайн: 30 травня 2018 року. 

Резюме та мотиваційний лист надсилати на адресу 

evs@ngo-stella.org з темою листа «EVS in Kaunas». 

 

 

 



ТРЕВЕЛ-ГРАНТИ НА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ 

СТУДЕНТСЬКОМУ КОНГРЕСІ У МАКЕДОНІЇ 

Метою конгресу є зібрати 80 студентів з різних країн для 

обговорення нагальних проблем сучасності, а також презентації 

власних наукових досліджень і знань. 

Час проведення: 03-07 жовтня 2018 року. 

Місце проведення: м. Скоп’є, Македонія. 

Дедлайн: 10 червня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: http://isc.ibu.edu.mk/  

 

 

 

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 
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СТИПЕНДІЯ ВІД GOLDEN GATE UNIVERSITY У США 

Golden Gate University оголошує про можливість отримання 

стипендій на навчання іноземними студентами. Стипендії 

виділяються на здобуття ступеня бакалавра і магістра.  

Пріоритетні напрями: загальнонаукові. 

Вимоги до аплікантів: 

 раніше не бути студентом Golden Gate University; 

 необхідність здобуття вищої освіти; 

 вступити на денну форму навчання в університет на 

осінній семестр 2018 року, на весняний семестр 2019 року або 

на літній семестр 2019 року; 

 мати рівень володіння англійською мовою, достатній для 

навчання. 

Дедлайн: 01 липня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: http://www.ggu.edu/shared-

content/enrollment/financial-aid/scholarships-and-grants/  

 

ГРАНТ НА БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ НА КІПРІ 

Американський університет в Гірне пропонує гранти на 

навчання для українців, які бажають отримати якісну вищу 

освіту за різними напрямками. Мова навчання – англійська.  

21 липня 2018 року в Києві буде проведено екзамен, на 

основі якого будуть визначені переможці, що отримають 100% 

покриття вартості навчання на отримання ступеня бакалавра та 

магістра. 

 

 

http://www.ggu.edu/shared-content/enrollment/financial-aid/scholarships-and-grants/
http://www.ggu.edu/shared-content/enrollment/financial-aid/scholarships-and-grants/


Для участі  в конкурсі необхідно: 

1 Зареєструватись за посиланням 

https://goo.gl/forms/8GYbi4UEi3Jq6zde2   

2 З'явитись в день екзамену (21 липня 2018 р) за 

отриманою адресою в м. Києві з документом, що засвідчує особу 

3 Пройти тест 

4 Чекати на результати (до 1 місяця). 

Вимоги до кандидатів: 

 повна середня освіта 

 володіти англійською мовою не нижче В1 

(сертифікат на день проведення екзамену мати не обов’язково) 

Рішення про надання гранту приймає незалежна комісія 

університету на основі результатів екзамену. 

Додатково учасники можуть надати мотиваційний лист. 

Мотиваційний лист писати в довільній формі, але не більше ніж 

сторінка А4 (мова – англійська, машинописний текст).  

Дедлайн: 10 липня 2018 року.  

Дізнатися детальніше: 

http://gurt.org.ua/news/grants/45915/  
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Для викладачів і студентів 
 
 

МОЖЛИВІСТЬ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ОБМІНІ З 

МЕДІАГРАМОТНОСТІ (ГРУЗІЯ) 

 

Основні завдання обміну: 

 Вдосконалити компетенції критичного мислення та 

навичок аналізу медіа повідомлень; 

 Підвищити обізнаність в темах, пов’язаних з медіа серед 

молоді 5 країн (включно із поширенням інформації учасниками 

обміну в своїх локальних громадах); 

 Вдосконалити навички інтеркультурного навчання та 

спілкування; 

 Розширити міжнародні можливості та комунікації; 

 Вдосконалити молодіжне розуміння впливу медіа; 

 Покращити навички аргументованої дискусії та 

дебатування серед молоді; 

 Підвищити рівень толерантності молоді з різних країн. 

 

 Вимоги до кандидатів: 

 Українське громадянство; 

 18-28 років; 

 Наявність закордонного паспорту; 

 Англійська мова на рівні можливості комунікації з 

представниками різних країн на теми медіаграмотності; 

 Готовність приймати участь в підготовці до культурного 

обміну та до навчальних сесій; 



 Можливість купити собі квитки до Тбілісі і назад 

(компенсація вартості проїзду до 275 євро відбудеться на 

банківську карту протягом 2х місяців після обміну); 

 Можливість оплатити організаційний внесок після 

затвердження Вашої кандидатури – 40 євро. 

 

Дедлайн: 06 червня 2018 року. 

Заповнити аплікаційну форму: 

https://goo.gl/forms/DON9gtjhYPYKW9fD3     

Дізнатися детальніше: http://www.prostir.org.ua/georgia-

cr-think-mliteracy/  

 

 

МОЛОДІЖНИЙ ОБМІН У СФЕРІ ПРАВА В НІМЕЧЧИНІ 

The Culture.World.Us. – молодіжний обмін, що об’єднає 30 

мотивованих молодих людей віком від 18 до 26 років з 

Німеччини, України, Росії та Італії для підвищення обізнаності у 

сфері дискримінації та прав людини. Під час молодіжного 

обміну учасники працюватимуть разом, використовуючи творчі 

та інтерактивні методи неформальної освіти, театру й мистецтва 

тощо. До програми входять лекції та зустрічі з активістами. 

Умови: учасникам забезпечують усі витрати на візу, 

проживання, харчування й трансфер (до 275 €) 

Час проведення: 28 серпня – 6 вересня 2018 року.  

Місце проведення: м. Бремен, Німеччина. 

Дедлайн: 10 червня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: 

http://gurt.org.ua/news/trainings/45579/  

  

https://goo.gl/forms/DON9gtjhYPYKW9fD3
http://www.prostir.org.ua/georgia-cr-think-mliteracy/
http://www.prostir.org.ua/georgia-cr-think-mliteracy/
http://gurt.org.ua/news/trainings/45579/


СЕМІНАР ДЛЯ МОЛОДИХ ЖУРНАЛІСТІВ У НІМЕЧЧИНІ 

Семінар для молодих журналістів М100 – частина оновленої 

щорічної міжнародної медіа-конференції M100 Sanssouci 

Colloquium у Потсдамі, Німеччина. Програма призначена для 

молодого покоління журналістів та редакторів віком 18-26 років 

з Європи, країн «Східного партнерства» та Росії. У 2018 році 

семінар присвячений темі «Журналістика та політична освіта в 

соціальних мережах». 

Умови: організатори покривають транспортні витрати, 

проживання й харчування всім учасникам. 

Час проведення: 10-19 вересня 2018 року. 

Місце проведення: м. Потсдам, Німеччина 

Дедлайн: 12 червня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: 

http://www.m100potsdam.org/en/m100/m100-young-european-

journalists/application/  

 

ПРАКТИКА У DEUTSCHE WELLE ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ 

Мультимедійна українська редакція в Бонні пропонує 

пройти практику студентам та випускникам з досвідом 

журналістської роботи. 

Як правило, практика триває один чи два місяці. 

Українська редакція працює мультимедійно, тобто головний 

фокус роботи лежить на написанні онлайн-статей, виробництві 

відео та поширенні матеріалів у соцмережах. 

http://www.m100potsdam.org/en/m100/m100-young-european-journalists/application/
http://www.m100potsdam.org/en/m100/m100-young-european-journalists/application/


Необхідні знання мов: 

українська – рідна; 

німецька та/або англійська – вільно. 

Практика на Deutsche Welle - оплачувана. Розмір 

гонорару, який підлягає сплаті податків, визначається залежно 

від професійних кваліфікацій заявника. Кошти за переїзд, 

проживання та харчування має взяти на себе практикант(-ка). 

Практиканти також самостійно несуть відповідальність за 

отримання необхідної візи та пошуки житла. 

Дедлайн: 30 червня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: https://www.science-

community.org/uk/node/192074  

https://www.science-community.org/uk/node/192074
https://www.science-community.org/uk/node/192074

