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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендіальних, грантових програм 

та конкурсів 

 

 



Для викладачів 

 
 

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 

МаріїСклодовської-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 

 
 

СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПОЛЬЩІ 

 Коли? 21 вересня – 30 жовтня 2020 р. 

Де? Новий Сонч, Польща  

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University запрошує на 

стажування (в дистанційній формі) за програмою підвищення 

кваліфікації «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові 

технології» (180 годин, 6 кредитів ECTS) 

Термін подання заявок (реєстрації на програму): 10 вересня 

2020 року. 

Деталі щодо умов участі на сайті університету за посиланням: 

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


https://www.wsb-nlu.edu.pl/en/internship 

Реєстрація на сайті університету за посиланням: 

https://wsb-nlu.clouda.edu.pl/WydarzeniaZapisy/Formularz/89 

 
 

АКАДЕМІЧНА СПІВПРАЦЯ В РЕГІОНІ  
БАЛТІЙСЬКОГО МОРЯ  

 

Шведський інститут (SI) пропонує фінансування шведських 

університетів для проєктів разом із своїми іноземними 

партнерами у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові, 

Росії та Україні. Також можуть бути залучені університети Естонії, 

Латвії, Литви та Польщі. Загальна тематична область є посиленою 

здатністю до інтернаціоналізації у рамках вищої освіти та 

наукових досліджень.  

Академічна співпраця в регіоні Балтійського моря - це 

програма фінансування SI, спрямована на посилення 

макрорегіонального обміну досвідом та спільного розвитку 

практик, методології та потенціалу для інтернаціоналізації у 

рамках вищої освіти та досліджень. 

Детальніше: https://si.se/en/apply/funding-grants/academic-
collaboration-in-the-baltic-sea-
region/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=provi
ding%20opportunities%20for%20cooperation%20in%20the%20Baltic
%20Sea%20region 

Реченець: 30 вересня 2020 р. 

 

ПРОГРАМА “FREIGEIST” ДЛЯ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ  

Де: Німеччина  

Спеціальності: всі спеціальності.  

Компанія Volkswagen підтримує молодих науковців зі всіх 

спеціальностей та виділяє гранти на проведення досліджень в 

Німеччині.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wsb-nlu.edu.pl%2Fen%2Finternship%3Ffbclid%3DIwAR1CiRSjT_B-o8_QYaFB8faJ086s8kdh90PgcdvqsqUmpRPCs2jd_jdK2EA&h=AT3x1nOYYFpAYoZpAqcjQ4NogYP2CdnmXUapVANsytKyzmeUjxqEZ8x5xhR2TQ0VjioIW7agSRAdDn-DQcRQW74_sDKEttkUo1bc5GU3eqtN6tZUH6jPTH6C1i9XEq7hau3c&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3_B-wX2huiqTogs8cSolTuW2fqWcXAVmWyPocmt_0iZAzjVo2Y0QrqucXT94GGpymTNv6gTt2dBWB7b8Ra4IUAi-4-R2pBIvvZT8F5wW8L5J8gj2Bt0wPzcjtCydSJ-JKHlGETyq0pWwq0Du2s0nBgXLWj3q1NJ1iEyFtFNKnvUAXIQXwm7qM8r5k9ISo
https://wsb-nlu.clouda.edu.pl/WydarzeniaZapisy/Formularz/89?fbclid=IwAR0QKY3L4zUvB5EcP5z-eJRiJLBpAxG2NyfnhTfd_mGakLnpEpSQg68Gskc
https://si.se/en/apply/funding-grants/academic-collaboration-in-the-baltic-sea-region/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=providing%20opportunities%20for%20cooperation%20in%20the%20Baltic%20Sea%20region
https://si.se/en/apply/funding-grants/academic-collaboration-in-the-baltic-sea-region/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=providing%20opportunities%20for%20cooperation%20in%20the%20Baltic%20Sea%20region
https://si.se/en/apply/funding-grants/academic-collaboration-in-the-baltic-sea-region/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=providing%20opportunities%20for%20cooperation%20in%20the%20Baltic%20Sea%20region
https://si.se/en/apply/funding-grants/academic-collaboration-in-the-baltic-sea-region/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=providing%20opportunities%20for%20cooperation%20in%20the%20Baltic%20Sea%20region
https://si.se/en/apply/funding-grants/academic-collaboration-in-the-baltic-sea-region/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=providing%20opportunities%20for%20cooperation%20in%20the%20Baltic%20Sea%20region


Розмір гранту: покриття витрат на проживання і 

дослідження.  

Критерії відбору кандидатів:  

- кваліфікація апліканта  

- здатність до самостійного дослідження  

- оригінальність та якість проекту  

- конструктивний підхід до можливих ризиків  

Детальніше: 
https://www.volkswagenstiftung.de/unserefoerderung/unser-
foerderangebot-im-
ueberblick/freigeistfellowships?tx_itaofundinginitiative_itaofundingini
tiativelist[controller] 
=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7   

Реченець: 14 жовтня 2020 року.  

 

 

FULBRIGHT VISITING SCHOLAR PROGRAM  

Цільова група: кандидати та доктори наук, дослідники та 

фахівці. 

Тривалість: від 3 до 9 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   

 

 

ОНЛАЙН-СТАЖУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ ЕКОНОМІКИ       

В БИДГОЩІ 

Університет економіки в Бидгощі (Республіка Польща) 

запрошує до участі у платних міжнародних онлайн-стажуваннях 

для викладачів партнерських навчальних закладів на теми: 

Міжнародні гранти і дослідницькі проєкти від ідеї до реалізації: 

практика, досвід, перспективи (дистанційний онлайн-курс плюс 

індивідуальна робота)  

Європейська і польська системи вищої освіти : практика, 

досвід, інноваційні методи навчання (дистанційний онлайн-курс 

плюс індивідуальна робота) 

Стажування відбудуться в період 19-23 жовтня 2020 р. 

On-line стажування реалізується за допомогою Microsoft Teams 

(Skypе за бажанням учасників).  

Мова стажування:  російська / українська / англійська / 

польська. 

Після закінчення стажування учасникам видається диплом на 

180 годин. 

Вартість стажування: 150 євро з учасника. 

Детальніше про стажування можна дізнатись у координатора 

Європейського інституту Університету економіки в Бидгощі Ольги 

Копійки (olha.kopiiko@byd.pl).  

http://www.fulbright.org.ua/?fbclid=IwAR39EIeBAPRFyqxR0Mw0RriY5oO4w9VZitocpTSso9IpzwPzdy2NVr1rfLk
mailto:olha.kopiiko@byd.pl


Для студентів 

 

СТАЖУВАННЯ В КАНАДІ ЗА ПРОГРАМОЮ  
MITACS GLOBALINK RESEARCH INTERNSHIP 2021  

 

Де? Канада 

Тривалість стажування: 12 тижнів. 

Опис: програма Mitacs Globalink Research Internship – це 

міжнародна ініціатива для іноземних студентів, в тому числі з 

України, для дослідницького стажування в Канаді.  

Учасники, що пройшли відбір, беруть участь в дослідницькому 

стажуванні під керівництвом канадських викладачів 

університетів з різних наукових дисциплін: від інженерних, 

технічних і математичних до гуманітарних і соціальних наук. 

Умови участі у програмі: 

- бути студентом одного з українських університетів, за 

різними спеціальностями та напрямками дослідницьких інтересів; 

- вік від 18 років; 

- володіння англійською або французькою мовою на 

розмовному рівні (екзамен не потрібний); 

- академічний середній бал вище 80%; 

- бути зарахованим до загальноосвітніх програм бакалаврату 

(3-й курс) в університетах; 

- мати щонайменше один семестр, а максимум – три, до 

закінчення навчання, станом на вересень 2021. 

Участь у програмі безкоштовна. 

Реченець: 23 вересня 2020 року.  

Детальніше: http://www.mitacsua.org/  

 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mitacsua.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1OGxmCgNzkMhRM9hEijGUIV19xkPaUd6M1I9I5DYn9klLkWRs-WOkSRek&h=AT3hoTNH_Yg3h9Y3pzOFxBWQ41t8W9ZG9nzSKWT7fgAPQOzFoX89zFSW6C7mRy4RaDhpxEihoheBn2hyfGPrzZ8Yj6bGjDWJYzdj4UovdUgPNtvmm3pdEsVAoIlpvVFlt0PVu9RO3vabFiKO7F8xyOrl49mbTcYrpU90e_ho_h7VVDMMqKAQx8njaL1MlHzB1uMciI7WweiRIANKs12d8v_g36-9Pqdgpp1WjgefzJY9Gdhr0CdsL_Hvu8ErV5PeKhPOogeDGbWFewOWlpLeIOK5nUA7ajw-WNY5J_X0uzU5hBmngM9lGoG1hJHgbCDxlT6G_Cv2tL8vB_NdbjsOD7T60yMeYwgP_TiUDszKOc-me4Rat2l5vLCAlq9TlML_lj3_qABxV5D-xkAcaVEHVjK7dJjNN_UrHSY8UsC-wNoWYze651Is8iOkKN6ihfokO03pcjZzbZL6yJDVzbeOJTExczdA7vFWBT6IbYnnm1840M7rItJ4lxnjV8YL8E0od3iS5PRxxx3QxxOrGO9j5Nrrox3ZXrjLA8KlDRzLxDPvaOySxJgUTiOl4aA5rQnh_VNwZGlDiA4k52IzScU8Yyo6svfBOLq2xg-_pw108r80hCPzjxcm3mXUG2P_3OsrEw


СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА  
«PLUS – АКТИВНИЙ СТУДЕНТ» ДЛЯ ОСІБ З ПОЛЬСЬКИМ 

ПОХОДЖЕННЯМ 

Опис: програма «PLus – АКТИВНИЙ СТУДЕНТ» передбачає 

виплату стипендій особам польського походження, котрі 

навчаються за межами Польщі, у країні свого проживання (в т.ч. в 

Україні). 

Цільова група: студенти, магістри та аспіранти, які 

відповідають усім наступним критеріям:  

- мають Карту поляка і/або інші документи, що 

підтверджують польське походження;  

- навчаються у закладах вищої освіти, що видають дипломи, 

визнані Міністерством освіти України; 

- отримують щонайменше хороші результати в навчанні;  

- володіють польською мовою на щонайменше доброму рівні; 

- активно діють на користь місцевої польської громади 

(наприклад, в місцевих польських осередках, товариствах 

культури, костелах). 

Реченець: 11 жовтня 2020 р. 

Детальніше: на сайті фонду «Допомога полякам на Сході». 

 
 
 

  

https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/


Для викладачів і студентів 

 

РЕГЕНЕРАЦІЯ 2030 - ONLINE SUMMIT 2020 
 

Коли? 20-21 серпня 2020 року. 

Відкрита для: студентів  та молодих науковців до 29 років.  

ReGeneration 2030 - це некомерційна ініціатива, розроблена 

низкою основних партнерів у країнах Північного та Балтійського 

морів та автономних регіонах. 

Щорічно "Регенерація 2030" організовує саміт, на якому молоді 

люди збираються, щоб виробити ідеї та мобілізувати владу для 

того, щоб наш регіон досяг своїх цілей щодо забезпечення сталого 

розвитку.  

Реченець: 1 серпня 2020 р. 

Детальніше: https://www.regeneration2030.org/summit-2020 

 
 
 

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; 

https://www.regeneration2030.org/partners
https://www.regeneration2030.org/summit-2020


 сертифікат про рівень володіння німецькою або англійською 

мовою. 

Реченець:  5 вересня 2020. 

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

 

 

THE BUP'S VIII PHD STUDENTS TRAINING 

Де? Рогув, Польща 

Коли? 22-26 листопада 2020 року 

Відкрито для: аспірантів, які закінчили принаймні 1 рік 

аспірантури. 

Метою є надання аспірантам із країн мережі BUP (The Baltic 

University Programme) можливість зустрічатися та обговорювати 

наукові проблеми з акцентом на сталий розвиток у 

міждисциплінарному, міжнародному, полікультурному та 

регіональному контексті. Таким чином аспіранти також 

отримають можливість ознайомитися з науково-дослідною 

роботою в інших університетах та їх науковими традиціями.  

Витрати: навчання безкоштовне та включає їжу, 

проживання, програму та трансфер з Варшави для аспірантів, які 

зараз навчаються в університеті-члені BUP . 

Реченець: 15 вересня 2020 р. 

Детальніше: https://www.balticuniv.uu.se/education/phd-

training/phd-students-training/ 

 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА "GAUDE POLONIA"  
ДЛЯ МОЛОДИХ МИТЦІВ 

Де? Польща  

Коли? з 1 лютого до 31 липня 2021 року.  

Національний центр культури у Варшаві оголошує конкурс на 

отримання піврічної стипендії у Польщі в рамках стипендіальної 

https://www.dbu.de/stipendien_international
https://www.balticuniv.uu.se/about-us/member-universities/
https://www.balticuniv.uu.se/education/phd-training/phd-students-training/
https://www.balticuniv.uu.se/education/phd-training/phd-students-training/


програми Міністра культури і національної спадщини Республіки 

Польща "GAUDE POLONIA" у 2020 році.  

Цільова група: молоді митці і перекладачі польської 

літератури з країн Центрально-Східної Європи.  

Вимоги до кандидатів:  

- вік до 40, в окремих випадках до 45 років;  

- володіння польською мовою, щонайменше на початковому 

рівні.  

Необхідні документи:  

• заявка про надання стипендії;  

• мінімум 2 рекомендації від осіб, які в обраній сфері є 

визнаними авторитетами;  

• порт-фоліо в паперовому вигляді або на диску CD/DVD.  

Реченець: 15 жовтня 2020 року.  

Детальніше:https://www.nck.pl/dotacje-
istypendia/stypendia/programy/gaude-polonia  

 
 
 

РІЧНІ СТИПЕНДІЇ BAYHOST У НІМЕЧЧИНІ - 2021/22  

Де? Баварія, Німеччина. 

Тривалість: 1 рік з можливістю продовження (загалом на три 
роки). 

Стипендії BAYHOST фінансують післядипломне навчання 

(наприклад, магістратуру) або аспірантуру у державних або 

підтриманих державою університетах та вишах Баварії.  

Виплати: щомісячна стипендія становить 853 євро.  

Крім того, можлива підтримка наукового стажування у Баварії 

в рамках аспірантури у своїй країні. 

Детальніше: https://www.daad-

ukraine.org/uk/2020/08/18/richni-stypendiyi-bayhost-2021-22/ 

Реченець: 1 грудня 2020 року.  
 

https://www.nck.pl/dotacje-istypendia/stypendia/programy/gaude-polonia
https://www.nck.pl/dotacje-istypendia/stypendia/programy/gaude-polonia
https://www.daad-ukraine.org/uk/2020/08/18/richni-stypendiyi-bayhost-2021-22/
https://www.daad-ukraine.org/uk/2020/08/18/richni-stypendiyi-bayhost-2021-22/


ПРОГРАМА “FREIGEIST” ДЛЯ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ 

Де: Німеччина 

Спеціальності: всі спеціальності. 

Опис: компанія Volkswagen підтримує молодих науковців зі 

всіх спеціальностей та виділяє гранти на проведення досліджень в 

Німеччині. 

Розмір гранту: покриття витрат на проживання і 

дослідження. 

Критерії відбору кандидатів: 

 кваліфікація апліканта 

 здатність до самостійного дослідження 

 оригінальність та якість проекту 

 конструктивний підхід до можливих ризиків 

Детальніше: https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-

foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/freigeist-

fellowships?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist[controller]

=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7 

Реченець: терміни 2020 та 2021 рр. будуть 

об'єднані. Наступна дата і єдиний термін в 2021 році - 1 квітня 

2021 року, що не впливає на право тих, хто має право подати 

заявку до 15 жовтня 2020 року. 

 

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.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/freigeist-fellowships?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5bcontroller%5d=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/freigeist-fellowships?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5bcontroller%5d=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/freigeist-fellowships?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5bcontroller%5d=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/freigeist-fellowships?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5bcontroller%5d=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7


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/

