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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендійних, грантових програм та 

конкурсів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для викладачів 

СТИПЕНДІЯ ВИШЕГРАДСЬКОГО ФОНДУ В 

ГАЛУЗІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ 

До участі у конкурсі на отримання стипендії 

запрошуються науковці в галузі історії, мистецтва, 

філософії та соціології для дослідження сенсу і масштабу 

феномену Холодної війни з погляду різних аспектів: 

публіцистичного, соціологічного, художнього, 

політичного, архівного. 

Пріоритетні напрями: гуманітарні. 

Дедлайн: 25 липня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: osaarchivum.org 

 

ПРЕМІЯ СОФІЇ КОВАЛЕВСЬКОЇ ДЛЯ 

МІЖНАРОДНИХ ВЧЕНИХ З ФОНДУ ОЛЕКСАНДРА 

ФОН ГУМБОЛЬДТА 

Тип премії: стипендія. 

Країна премії: Німеччина 

Сума премії: 1,65 мільйонів євро 

Пріоритетні напрями: усі напрями. 

Вимоги до кандидатів: докторський або 

аналогічний науковий ступінь з відзнакою (Ph.D., 

кандидат наук або еквівалент), отриманий менш ніж за 

http://www.osaarchivum.org/work-with-us/fellowship/visegrad-scholarship
https://www.humboldt-foundation.de/web/kovalevskaja-award.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/kovalevskaja-award.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/kovalevskaja-award.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/kovalevskaja-award.html


шість років до кінцевого терміну подачі заявки, знання 

німецької або англійської мови тощо. 

Дедлайн: 31 липня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: https://www.humboldt-

foundation.de/web/kovalevskaja-award.html  

  

 

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  

 

ЛІТНЯ ШКОЛА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ФІНЛЯНДІЯ 

Інтенсивний курс з вивчення англійської мови у 

Західно-Фінлянському Коледжі у міжнаціональному 

мультикультурному середовищі з використанням 

активних комунікаційних методик та пізнанням 

https://www.humboldt-foundation.de/web/kovalevskaja-award.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/kovalevskaja-award.html
https://www.spencer.org/small-research-grants


культури Фінляндії, а також яскравою екскурсійною 

програмою. 

Дати проведення: 19-26.08.2018 р. 

Місце проведення: Західно-Фінляндський Коледж, 

м. Гуйттінен 

Вартість: 283 Євро (проживання та дворазове 

харчування забезпечується) 

Цільова аудиторія: молодь, студенти, викладачі 

ВНЗ та усі зацікавлені у вивченні англійської мови у 

міжнаціональному міжкультурному середовищі. 

Дедлайн реєстрації: 05 серпня 2018 р. (або до 

закінчення вільних місць). 

Після закінчення літньої школи учасники матимуть 

можливість отримати сертифікат про рівень знання 

іноземної мови (B2). 

Дізнатися детальніше та ознайомитися з 

програмою літньої школи: 

http://www.iiasc.org/?p=3370&utm_source=newsletter&ut

m_medium=email&utm_campaign=litnya_shkola_z_ang_mo

vi_u_finlyandiji_v_serpni_2018_zdacha_ispitu_v2&utm_ter

m=2018-06-22  

Реєстрація за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2z6BLuAJ

NIc9ddriBZicjkyVmXRqdfW0Fv-xML3QNhRgVsw/viewform 

http://www.iiasc.org/?p=3370&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=litnya_shkola_z_ang_movi_u_finlyandiji_v_serpni_2018_zdacha_ispitu_v2&utm_term=2018-06-22
http://www.iiasc.org/?p=3370&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=litnya_shkola_z_ang_movi_u_finlyandiji_v_serpni_2018_zdacha_ispitu_v2&utm_term=2018-06-22
http://www.iiasc.org/?p=3370&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=litnya_shkola_z_ang_movi_u_finlyandiji_v_serpni_2018_zdacha_ispitu_v2&utm_term=2018-06-22
http://www.iiasc.org/?p=3370&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=litnya_shkola_z_ang_movi_u_finlyandiji_v_serpni_2018_zdacha_ispitu_v2&utm_term=2018-06-22
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2z6BLuAJNIc9ddriBZicjkyVmXRqdfW0Fv-xML3QNhRgVsw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2z6BLuAJNIc9ddriBZicjkyVmXRqdfW0Fv-xML3QNhRgVsw/viewform


 

СЕМІНАР НА ТЕМУ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОКОСТУ 

Інститут досліджень Голокосту ім. Візенталя (Відень, 

Австрія) організовує семінар, в рамках якого будуть 

представлені можливості використання цифрових баз 

даних при дослідженні Голокосту. 

До участі у дводенному семінарі запрошуються усі 

зацікавлені у роботі з цифровими платформами, 

репозиторіями, базами даних щодо питання Голокосту. 

Пріоритетні напрями: історія і археологія. 

Дедлайн: 01 вересня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: vwi.ac.at 

 

ПОСТ-ДОКТОРСЬКІ СТИПЕНДІЇ НА ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ВІД ФОНДУ «ФОЛЬКСВАГЕН» 

Фонд «Фольксваген» (Німеччина) приймає заявки на 

надання стипендій для проведення досліджень в галузі 

гуманітарних наук в університетах США, Канади та 

Німеччини. 

Тривалість: 9-12 місяців. 

Пріоритетні напрями: гуманітарні науки. 

https://www.vwi.ac.at/index.php/veranstaltungen/icalrepeat.detail/2018/06/12/235/-/call-for-papers-transnational-meets-local-making-holocaust-research-projects-and-infrastructures-sustainable-by-using-digital-archives-electronic-repo


Дедлайн: 04 вересня 2018 року (для проведення 

досліджень у США/Канаді); 11 вересня 2018 року (для 

проведення досліджень у Німеччині). 

Дізнатися детальніше: volkswagenstiftung.de  

 

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  

 

 

 

https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/post-doctoral-fellowships-in-the-humanities-at-universities-and-research-institutes-in-the-u-s-and-germany
http://www.britishcouncil.org.ua/en/ac-open-call-2018


Для студентів 

 

ЛІТНЯ ШКОЛА В IIASC В ІТАЛІЇ 

Інститут міжнародної академічної та наукової 

співпраці (ІIASC) разом з польською фундацією АDD 

запрошують брати участь у літній школі в Італії, яка 

проходитиме в рамках проекту Ukrainians support chain. 

Мета школи – об’єднати соціально активних українців, 

щоб створити єдину комунікативну платформу для 

підтримки українських ініціатив та реалізації бізнесових 

і соціально корисних проектів. 

Умови: організаційний внесок становить 275 €, що 

покриє проживання, харчування, екскурсійну та освітню 

програму, участь у розмовному клубі з англійської мови. 

Коли, де: 27 липня – 3 серпня 2018 року, Італія. 

Дедлайн: 12 липня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: 

http://www.iiasc.org/?p=3732  

 

АКАДЕМІЯ NEWS IMPACT 

European Journalism Centre разом з Google News 

Initiative організували академію, мета якої – сформувати 

лідерські навички через знайомство з іншими 

новаторами. Тема – новинне лідерство. Подавати заявки 

можуть редактори, дизайнери, власники й розробники 

http://www.iiasc.org/?p=3732
http://www.iiasc.org/?p=3732
https://newsimpact.io/registration/academy/barcelona


продуктів, менеджери соціальних мереж та інші медіа-

підприємці. Приймаються заявки від усіх креативних 

особистостей, які працюють у медіа-сфері й бажають 

зробити внесок у розвиток стійкого та інноваційного 

журналістського майбутнього. 

Умови: участь в академії безкоштовна. 

Організатори покривають транспортні витрати й 

проживання. 

Коли, де: Барселона, Іспанія, 25-26 вересня 2018 

року. 

Дедлайн: 20 липня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: 

https://newsimpact.io/registration/academy/barcelona  

 

МЕДІА-СЕМІНАР У НІМЕЧЧИНІ 

До участі у медіа-семінарі, що відбудеться у 

Німеччині, запрошуються особи, які мають досвід у 

медіа, цікавляться міжнародною журналістикою і знають 

німецьку на високому рівні. 

Умови: будуть покриті витрати на проїзд, 

харчування й проживання. 

Коли, де: 10 днів у вересні 2018 року, Німеччина 

Дедлайн: 27 липня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: http://www.ssm-seminar.de/  

https://newsimpact.io/registration/academy/barcelona
http://www.ssm-seminar.de/
http://www.ssm-seminar.de/


 

WORLD MEET SUMMIT 2018  

World Meet Summit 2018 збере молодь зі всіх країн 

світу. Саміт складається з тренінгів, співробітництва, 

менторства, семінарів.  

Мета: вмотивувати молодь брати участь у здійсненні 

та укріпленні змін у соціальній, економічній, політичній 

та екологічній сферах. Після саміту всі учасники 

автоматично стануть частиною World Meet Fellowship – 

мережі, що пропонує ресурси у формі грантів, стипендій 

і стажувань, які можуть стати важелем змін у різних 

соціумах. 

Коли, де: 20-28 серпня 2018 року (США); 2-9 

листопада 2018 року (Австралія). 

Дедлайн: 28 липня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: 

https://worldmeetsummit.com/  

  

 

 

 

https://worldmeetsummit.com/


СТИПЕНДІЯ НА НАВЧАННЯ В МАКЕДОНІЇ 

Уряд Македонії запрошує іноземних студентів 

навчатися на програмах бакалаврату в Університеті 

інформаційних наук і технологій імені св. Апостола 

Павла, який розміщується в місті Охрид. Стипендія 

виплачується протягом першого року і подовжується ще 

на три роки за умови успішного навчання. 

Пріоритетні напрями: комунікаційні мережі й 

безпека, комп’ютерні науки, інженерія, інформаційні 

системи, візуалізація, мультимедіа й анімація, 

інформація та комунікація, цифрова бізнес-

інформатика, IT, штучний інтелект, електронний уряд, 

електронний бізнес, електронна культура. 

Грант: оплата навчання, тревел-грант, витрати на 

візу, проживання й харчування, додаткова стипендія в 

обсязі 5 000 македонських денарів (приблизно 82 €) на 

місяць 

Дедлайн: 31 липня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: 

http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-

24/vesti-i-nastani/2383-call-for-applications-for-

undergraduate-scholarships-to-foreign-students-2  

 

http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/vesti-i-nastani/2383-call-for-applications-for-undergraduate-scholarships-to-foreign-students-2
http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/vesti-i-nastani/2383-call-for-applications-for-undergraduate-scholarships-to-foreign-students-2
http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/vesti-i-nastani/2383-call-for-applications-for-undergraduate-scholarships-to-foreign-students-2
http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/vesti-i-nastani/2383-call-for-applications-for-undergraduate-scholarships-to-foreign-students-2


СТИПЕНДІЯ CENTENARY UNDERGRADUATE 

SCHOLARSHIP AT UNIVERSITY OF LEICESTER IN UK 

 

Стипендія для студентів бакалаврату від 

Університету Лейсестера (Великобританія).  

Університет Лейсестера було засновано майже 100 

років тому членами місцевої громади для того, щоб 

вшанувати пам’ять своїх співвітчизників які брали 

участь і, здебільшого, загинули під час Першої світової 

війни. На честь сторіччя закінчення Першої світової 

війни Університет Лейсестера надає 100 стипендій 

іноземним студентам, які готові почати навчання у 2018 

році. 

Пріоритетні напрями: загальнонаукові. 

Умови стипендії: стипендіатам одноразово 

виплачується £1,000 для допомоги у покритті витрат на 

навчання і проживання. 

Дедлайн: 30 вересня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: le.ac.uk 

  

https://le.ac.uk/study/undergraduates/fees-funding/scholarships-and-discounts/centenary


Для викладачів і студентів 

 

The Denys Holland Scholarship в 

Університетському коледжі Лондона 

Стипендія The Denys Holland Scholarship була 

створена для кандидатів, які без стипендії не можуть 

здобути вищу освіту і демонструють наміри повністю 

використовувати знання, набуті в Університетському 

коледжі Лондона. У стипендійній програмі беруть участь 

усі програми бакалаврату Університетського коледжу 

Лондона. Пріоритет надається кандидатам, які мають не 

більш ніж 25 років на момент подання заявки. 

Грант: стипендія становить 9 000 £ на рік. 

Стипендія виплачується на один рік, але за умови 

успішності студента подовжується на наступний рік, і 

так весь період навчання на бакалавраті (3 роки). 

Дедлайн: 6 липня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: 

https://www.ucl.ac.uk/prospective-

students/scholarships/undergraduate/denyshollandug  

 

 

 

 

https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/scholarships/undergraduate/denyshollandug
https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/scholarships/undergraduate/denyshollandug
https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/scholarships/undergraduate/denyshollandug
https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/scholarships/undergraduate/denyshollandug


 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІЗИТ ДО СЛОВЕНІЇ 

Culture Bridges організовує першу тижневу 

навчальну поїздку до Словенії для групи фахівців з галузі 

культури та творчої індустрії, які представляють 

українські організації, що мають намір подати заявку на 

програму «Creative Europe» в 2019 році, а також мають 

намір встановити та/ або розвивати відносини з 

потенційними чи підтвердженими партнерами, що 

базуються в ЄС. 

Мета візиту: 

 підвищення обізнаності про можливості програми 

Creative Europe; 

 створення потенціалу для міжнародного 

співробітництва та розвитку проектів; 

 нетворкінг, пошук партнерів; 

 зміцнення зв’язків між культурними операторами в 

Україні та державах-членах ЄС. 

Дати візиту: 15-19 жовтня 2018 року. 

Дедлайн: 08 липня 2018 року. 

Дізнатися детальніше:  surveymonkey.co.uk  

 

 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/st-slovenia


 

СТИПЕНДІЯ  КААД НА ПЕРЕБУВАННЯ У 

НІМЕЧЧИНІ  

Католицька служба академічної підтримки іноземців 

(KAAD) надає стипендії для студентів-християн (після 6 

семестру), випускників ВНЗ і науковців. Фонд виділяє 

стипендії обдарованим та малозабезпеченим здобувачам 

католицького віросповідання, рекомендованих 

католицькими священиками. 

Стипендії виділяються для проходження 

магістратури у вузах ФРН, написання дисертації, 

підвищення кваліфікації, а також проведення науково-

дослідних проектів. 

Коротка інформація про порядок надання 

стипендій КААД (українською мовою): 

http://tnpu.edu.ua/news/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0

%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97%20%2

0KAAD.pdf  

Дедлайн: 15 липня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: www.kaad.de 

 

 

http://tnpu.edu.ua/news/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97%20%20KAAD.pdf
http://tnpu.edu.ua/news/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97%20%20KAAD.pdf
http://tnpu.edu.ua/news/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97%20%20KAAD.pdf
http://www.kaad.de/


СЕМІНАР У ХОРВАТІЇ НА ТЕМУ 

МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ 

Відкрито прийом заявок на семінар Tool Fair XIII 

#PowerUp! на тему прав людини, міжкультурного діалогу 

та соціальної інтеграції. До участі запрошуються 

кандидати, зацікавлені в розробці підходів, педагогіки й 

практик, що сприяють розширенню можливостей молоді. 

Семінар передбачає обговорення, воркшопи та інші 

заходи. Робоча мова – англійська. 

Умови: усі витрати бере на себе Erasmus+: Youth in 

Action Programme, яка організовує семінар. 

Коли, де: 12-16 листопада, Спліт, Хорватія. 

Дедлайн: 22 липня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: https://www.salto-

youth.net/tools/european-training-calendar/training/tool-

fair-xiii-powerup.7361/  
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ДОСЛІДНИЦЬКІ ГРАНТИ ВІД TOYOTA 2018 

Toyota Foundation приймає заявки на дослідницьку 

програму грантів на тему Exploring New Values for Society. 

Ця програма заохочує амбітних дослідників, які 

вивчають нові цінності  суспільства й шукають підходи 

до вирішення складних суспільних проблем майбутнього. 

Умови: виплачується грантова сума не більш ніж 

8 мільйонів йен. 

Коли, де: дворічний грантовий період – 1 травня 

2019 до 30 квітня 2021 року. 

Дедлайн: 3 серпня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: 

http://www.toyotafound.or.jp/english/research/2018/  
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ДОСЛІДНИЦЬКІ СТИПЕНДІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ 

ФЛІНДЕРСА 

Рівень: магістратура, аспірантура. 

Тривалість програми: 2 роки (магістерська 

програма), 3 роки (аспірантська програма). 

Пріоритетні напрями: всі спеціальності. 

Розмір гранту: грант покриває кошти на навчання 

та проживання. 

Необхідні документи: список публікацій, копії 

оцінок і дипломів, рекомендаційні листи, дослідницька 

пропозиція, CV. 

Дедлайн: 13 серпня 2018 року 

Дізнатися детальніше: 

http://www.flinders.edu.au/scholarships-

system/index.cfm/scholarships/display/a731e2    
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