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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендіальних, грантових програм 

та конкурсів 

 

 

 

 

  



Для викладачів 
 
 

ПРОГРАМА МАЛИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ГРАНТІВ 

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. 

Реченець: 1 липня 2020 року. 

Детальніше: 

https://www.spencer.org/grant_types/smallresearch-grant.pdf  

 
 

КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКИХ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ НА 2021-2022 РР. 

Конкурс оголошено Міністерством освіти і науки України, 

Міністерством Європи та закордонних справ Франції, 

Міністерством вищої освіти, досліджень та інновацій Франції. 

Пріоритетні напрями:  

дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-

технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 

людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності 

України у світі та сталого розвитку суспільства і держави; 

інформаційні та комунікаційні технології; 

енергетика та енергоефективність; 

раціональне природокористування; 

науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

поширених захворювань; 

нові речовини та матеріали; 

фізика високих енергій; 

аграрний сектор; 

https://www.spencer.org/grant_types/smallresearch-grant.pdf


гуманітарні науки. 

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп 

закладів вищої освіти та наукових установ. 

Реченець: 15 липня 2020 р. 

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

ukrayinsko-francuzkih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-

rr-dedlajn-podachi-zayavok-15-lipnya 

 

 

 

КОНКУРС НА НАЙКРАЩУ ПУБЛІКАЦІЮ З ІСТОРІЇ ПОЛЬЩІ 

ТА ПОЛЬСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ 

Оголошено конкурс на найкращу публікацію, що популяризує 

історію Польщі (іноземною мовою) та історію польської дипломатії 

(польською мовою), видану протягом 2019 р. 

На конкурсі оцінюватимуть виключно книжкові публікації, 

монографії, роботи популярно-наукового характеру й опрацювання 

історичних джерел не більше, ніж трьох авторів у співавторстві. 

Переможець конкурсу в категорії «Найкраща публікація, що 

популяризує історію Польщі іноземною мовою», отримає нагороду в 

10 тис. євро. Переможець конкурсу в категорії «Найкраща 

публікація, що популяризує історію польської дипломатії» одержить 

нагороду розміром 20 тис. злотих. 

Умови участі в конкурсі: 

Роботи необхідно подавати у трьох екземплярах, додаючи до 

них (якщо є така можливість) опубліковані рецензії та відгуки 

видавництв. До заявки потрібно додати письмову згоду автора або 

авторів на участь у конкурсі та їхні контактні дані. 

Публікацію потрібно надіслати до 31 серпня 2020 р. 

Детальніше: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-

historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-

publikacje-promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-

dyplomacji-wydane-w-2019 

 

https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-francuzkih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-rr-dedlajn-podachi-zayavok-15-lipnya
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-francuzkih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-rr-dedlajn-podachi-zayavok-15-lipnya
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-francuzkih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-rr-dedlajn-podachi-zayavok-15-lipnya
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-dyplomacji-wydane-w-2019
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-dyplomacji-wydane-w-2019
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-dyplomacji-wydane-w-2019
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-dyplomacji-wydane-w-2019


СТИПЕНДІЯ ДЛЯ НАУКОВЦІВ 
НА РОЗВИТОК ВЛАСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

«ДІЇ МАРІЇ-СКЛОДОВСЬКОЇ-КЮРІ» 

Українським науковцям, які працюють над перспективним 

проектом і хочуть розширити базу для його розвитку, пропонують 

взяти участь у конкурсі на отримання стипендії «Дії Марії 

Склодовської-Кюрі (ДМСК)». 

Цільова група: вчені, які мають ступінь доктора наук або 4 роки 

досвіду науково-дослідницької роботи (на умовах повної 

зайнятості). Податися на конкурс можуть науковці, які 

досліджують різні галузі - від фізики та лінгвістики до медичних 

наук. 

Матеріально-технічне забезпечення: стипендія, яка 

покриватиме витрати на реалізацію проектів, проживання, робочі 

поїздки та супутні видатки. 

Реченець: 09 вересня 2020 року. 

Детальніше: 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/indivi

dual-fellowships_en 

 

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 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en


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 

 

EU STUDY DAYS (ОНЛАЙН-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 триватимуть у 2020 році в 

режимі онлайн з 19 травня по 25 червня. 

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. 

Студенти можуть обрати один, декілька або всі модулі з 

перелічених нижче:  

Модуль 1. ЄС та його політика (19 травня)  

Модуль 2. Відносини України та ЄС (21 травня) 

Модуль 3. Зовнішня політика ЄС. Східне Партнерство (26 травня) 

Модуль 4. Відповідь ЄС на виклики COVID-19 (28 травня) 

Модуль 5. Енергетична політика ЄС та New green deal (2 червня) 

Модуль 6. Дезінформація про ЄС та боротьба з нею (4 червня) 

Модуль 7. Цифрова трансформація (діджиталізація) (9 

червня) 

Модуль 8. Безпека, захист демократії та гібридні загрози (11 

червня)  

Модуль 9. Економічна співпраця України та ЄС (16 червня) 

https://www.facebook.com/events/243834946687382/


Модуль 10. Soft skills: розвиток кар’єри, робота над CV, 

співбесіди (18 червня) 

Модуль 11. Інформаційна та комунікаційна політики ЄС (23 

червня) 

Модуль 12. Освіта: Україна та ЄС (25 червня)  

 

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.  

Робочі мови Єврошколи – українська та англійська. Знання 

англійської мови (вміння говорити та читати англійською, а також 

розуміти усне мовлення) є обов’язковим для участі.  

Для подання заявки на участь в EU Study Days, потрібно обрати 

модуль або кілька модулів та заповнити 

форму: https://bit.ly/EUStudyDays_modules.  

Детальніше:  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 

https://bit.ly/EUStudyDays_modules
http://www.facebook.com/EUStudyDays


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  

 
 
 

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ В МОЛДОВІ - 2020 

Міністерством освіти Республіки Молдова надаються стипендії 

для навчання у вишах. Пропозиція поширюється на програми 

бакалаврату, магістратури та аспірантури. 

Перелік необхідних документів: 

- анкета (українською мовою); 

- анкета, заповнена друкованими літерами з прикріпленою 

фотокарткою (російською мовою); 

- копії сторінок українського паспорта з місцем реєстрації; 

- копії документів про освіту. Документи мають бути 

перекладені на румунську/російську мову та нотаріально завірені. 

http://stipendienprogramm-ukraine.de/


Студенти, які навчаються, мають подати додатково виписку із 

залікової книжки; 

- мотиваційний лист (українською або англійською); 

- аспіранти подають навчальний план/проєкт дослідження 

(російською мовою); 

- аспіранти подають список опублікованих наукових робіт 

(румунською/російською). 

Реченець: 25 червня 2020 року. 

Детальніше: https://mon.gov.ua/ua/news/25-chervnya-

zavershuyetsya-prijom-zayavok-na-navchannya-u-vishah-moldovi-

stipendiyi-nadayutsya-dlya-bakalavriv-magistriv-ta-aspirantiv 

 
 

ДОСЛІДНИЦЬКІ СТИПЕНДІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ ФЛІНДЕРСА 

Де? Австралія 

Спеціальності: всі спеціальності. 

Рівень: магістратура, аспірантура. 

Університет Фліндерса (Flinders University) надає стипендії для 

проведення досліджень. Стипендії розповсюджуються на громадян 

будь-якої країни і надаються на період до двох років (у випадку 

обрання кандидатом магістерської програми) або трьох років (якщо 

обрана аспірантська програма). 

Розмір гранту: грант покриває кошти на навчання та 

проживання, додатково можна клопотатися про відшкодування 

коштів за переліт. 

Необхідні документи: 

- список публікацій 

- копії оцінок і дипломів 

- рекомендаційні листи 

- дослідницька пропозиція 

- CV 

Реченець: 07 серпня 2020 року. 

https://mon.gov.ua/ua/news/25-chervnya-zavershuyetsya-prijom-zayavok-na-navchannya-u-vishah-moldovi-stipendiyi-nadayutsya-dlya-bakalavriv-magistriv-ta-aspirantiv
https://mon.gov.ua/ua/news/25-chervnya-zavershuyetsya-prijom-zayavok-na-navchannya-u-vishah-moldovi-stipendiyi-nadayutsya-dlya-bakalavriv-magistriv-ta-aspirantiv
https://mon.gov.ua/ua/news/25-chervnya-zavershuyetsya-prijom-zayavok-na-navchannya-u-vishah-moldovi-stipendiyi-nadayutsya-dlya-bakalavriv-magistriv-ta-aspirantiv


Детальніше: 

https://www.flinders.edu.au/scholarshipssystem/index.cfm/scho

larships/display/a731e2  

 

 

СТИПЕНДІЇ COPERNICUS ДЛЯ НАВЧАННЯ В НІМЕЧЧИНІ 
 

Стипендія Copernicus (Das Copernicus Stipendium) передбачає 

навчання протягом 1 семестру в університеті Берліна або Гамбурга, 

проходження практики на німецькому підприємстві чи в установі 

(6-10 тижнів), проживання у німецькій сім’ї. 

Умови фінансування: Стипендія покриває витрати на візу, 

житло (+сніданок), переїзд туди і назад (до 250 євро), підручники, 

страхування, мовний курс з німецької мови та включає приблизно 

220 євро/місяць на кишенькові витрати та харчування в їдальні. 

Вимоги: 

1) здобувати ступінь бакалавра або магістра за одним із 

напрямів: 

- Право / Правознавство 

- Політологія / Міжнародні відносини 

- Економіка 

- Гуманітарні та соціальні науки 

- Природничі науки 

2) провчитись в університеті як мінімум один семестр на 

момент отримання стипендії; стипендія має закінчуватися не 

пізніше, ніж за 6 місяців до закінчення вашого навчання; 

3) знати німецьку мову на рівні В2 або вище; 

4) довести свою активну громадську позицію (робота 

волонтером, робота над благодійними проектами і т.ін.). 

Реченець: 1 вересня для літнього семестру, 1 березня для 

зимового семестру. 

Детальніше: https://www.copernicus-stipendium.de/  

https://www.flinders.edu.au/scholarshipssystem/index.cfm/scholarships/display/a731e2
https://www.flinders.edu.au/scholarshipssystem/index.cfm/scholarships/display/a731e2
https://www.copernicus-stipendium.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 у відділі міжнародних зв’язків університету 

(гуртожиток №2 ТНПУ). 

 
 
 
 

  

https://forms.gle/9WGL2wjtQK78Rb8G6


Для викладачів і студентів 

 

Новини від Балтійської університетської програми (БУП) 

 

 

Нагадуємо, що з 2019 року ТНПУ є членом БУП, що координується 

Університетом Уппсала (Швеція). 

 

Починаючи з 1991 року, Балтійська університетська програма 

(BUP) працює над пошуком нових шляхів взаємодії та співпраці між 

університетами, сприяючи відкритості, інтернаціоналізації та 

мобільності. Основною метою є підтримка розвитку міцних 

регіональних освітніх та наукових громад. Програма спрямована на 

здобуття та розповсюдження знань у галузі сталого розвитку, 

охорони навколишнього природного середовища, природних 

ресурсів, демократії та освіти для сталого розвитку (ОУР). 

На даний час організація налічує 86 університетів-членів, більшість 

з яких розташовані в дренажному районі Балтійського моря.  

 

 

Також хотіли б нагадати про можливість публікації в збірнику 

Дослідницьких записок. Нема плати за видання. 

 

https://drive.google.com/open?id=1ZDtIv9Gl_Y7KPL8ujDUOH8pENB

mmp1ww  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1ZDtIv9Gl_Y7KPL8ujDUOH8pENBmmp1ww
https://drive.google.com/open?id=1ZDtIv9Gl_Y7KPL8ujDUOH8pENBmmp1ww


 

СТИПЕНДІЇ  ВІД НІМЕЦЬКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДУ  
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Програма від Німецького федерального фонду охорони 

навколишнього середовища (Deutsche Bundesstiftung Umwelt - 

DBU) дає можливість випускникам університетів Центральної та 

Східної Європи пройти стажування у ЗВО Німеччини, де вони 

матимуть змогу досліджувати проблеми охорони природи та 

навколишнього середовища у своїх країнах.  

Тривалість стажування — 6-12 місяців. 

Сума стипендії — 1250 євро на місяць. 

Вимоги до подачі заявок: 

 наявність резюме; 

 опис теми, над якого бажає працювати дослідник та її зв'язок 

із охороною навколишнього середовища рідної країни; 

 копія диплому; 

 письмова заявка наукового керівника; 

 сертифікат про рівень володіння німецькою або англійською 

мовою. 

Реченець:  5 вересня 2020. 

Детальніше: https://www.dbu.de/stipendien_international 

 

 
 

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-

https://www.dbu.de/stipendien_international


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/

