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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендіальних, грантових програм 

та конкурсів 

 

 

  



Для викладачів 
 

 
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.  

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   

 

 

 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ІМ. МАКСА ВЕБЕРА  

Де? Італія 

Тривалість програми: 12 і 24 місяці.  

Опис: довготривала програма для науковців від 

європейського університету в Італії. Програма має на меті 

розвиток академічних навичок наукових співробітників у галузі 

соціальних та гуманітарних наук.  

Фінансування:  

- щомісячні виплати в розмірі 1250-2000 євро;  

-щомісячна виплата в розмірі 200 євро на кожну 

неповнолітню дитину;  

- учасники отримують компенсацію витрат на дорогу;  

http://www.fulbright.org.ua/?fbclid=IwAR39EIeBAPRFyqxR0Mw0RriY5oO4w9VZitocpTSso9IpzwPzdy2NVr1rfLk


- можливі додаткові щомісячні виплати, зважаючи на особисті 

обставини апліканта.  

Вимоги до аплікантів:  

- у програмі можуть брати участь апліканти, які отримали 

ступінь кандидата наук за останні 5 років, або які отримають 

ступінь кандидата наук до початку програми (1 вересня);  

- апліканти, що отримали ступінь кандидата наук понад 5 

років тому, але не могли займатися академічною кар'єрою через 

декретну відпустку, проблеми зі здоров'ям, або проходження 

обов'язкової військової служби;  

- рівень англійської мови має бути не нижче ніж С1.  

Реченець: 18 жовтня 2020 року.  

Детальніше: https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/

MaxWeberProgramme/ApplytotheMWP/HowToApply  

 

 

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ ВІД CEASC 
«МІЖНАРОДНІ ПРОЄКТИ: НАПИСАННЯ, АПЛІКУВАННЯ, 

УПРАВЛІННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ» 

Тривалість: жовтень-грудень 2020  р. 

Цільова група: освітяни, викладачі та адміністративний 

склад українських ЗВО, дослідники та науковці, аспіранти. 

Форма участі: дистанційна. 

Робочі мови: польська, словацька (з перекладом),українська. 

Після завершення стажувань учасники отримують Сертифікат 

з міжнародного післядипломного стажування (podyplomowy staz 

miedzynarodowy) від Uczelnia Nauk Spolecznych (Університет 

Суспільних Наук, Лодзь, Польща), 180 годин, 6 кредитів ECTS та 

Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної 

конференції. 

Оргвнесок складає 150 євро. 

Детальніше: http://ceasc.net/intership   

https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/MaxWeberProgramme/ApplytotheMWP/HowToApply
https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/MaxWeberProgramme/ApplytotheMWP/HowToApply
http://ceasc.net/intership


НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА НАУКОВЦІВ 
У НІМЕЧЧИНІ 

Тривалість: 1-3 місяці. 

Цільова група: викладачі ЗВО та науковці зі ступенем. 

Опис: обмін досвідом та встановлення зв´язків з колегами з 

фаху. 

Матеріальне забезпечення: 2000 - 2150 євро. 

Реченець: 16 листопада 2020 року. 

Детальніше: https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlyda

ad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456  

 

 

НАУКОВІ СТИПЕНДІЇ ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ  
НА НАВЧАННЯ В НІМЕЧЧИНІ 

Цільова група: аспіранти та молоді науковці. 

Тривалість: 1-6 місяців, 7-10 місяців. 

Опис: наукові проєкти в рамках написання дисертацій. 

Матеріальне забезпечення:  850-1200 євро. 

Реченець: 16 листопада 2020 року. 

Детальніше:  

1. Короткотермінові стипендії  

2. Річні стипендії 

 

 

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ НАУКОВЦІВ У ШВЕЙЦАРІЇ  

Уряд Швейцарії надає федеральні стипендії для іноземних 

науковців. 

Федеральна комісія по наданню стипендій для іноземців надає 

такі типи стипендій українським науковцям: 

https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015434
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602


1) Research scholarships; 

2) PHD scholarships; 

3) Postdoctoral Scholarships; 

для навчання у швейцарських університетах, федеральних 

політехнічних інститутах та у вищих школах прикладних наук. 

Детальніше про різні типи стипендій та умови проведення 

конкурсу на 2021-2022 навчальний рік:  

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-

and-grants/swiss-government-excellence-

scholarships.html?fbclid=IwAR2Xve6m_UHaK6nkeSHqxjv3LUHX33ej

at4x-byUPueARqVuvKzmI3Q1rLY  

Реченець: грудень 2020 року. 

  

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html?fbclid=IwAR2Xve6m_UHaK6nkeSHqxjv3LUHX33ejat4x-byUPueARqVuvKzmI3Q1rLY
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html?fbclid=IwAR2Xve6m_UHaK6nkeSHqxjv3LUHX33ejat4x-byUPueARqVuvKzmI3Q1rLY
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html?fbclid=IwAR2Xve6m_UHaK6nkeSHqxjv3LUHX33ejat4x-byUPueARqVuvKzmI3Q1rLY
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html?fbclid=IwAR2Xve6m_UHaK6nkeSHqxjv3LUHX33ejat4x-byUPueARqVuvKzmI3Q1rLY


Для студентів 

 
 

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». 

 

 

ЩОРІЧНИЙ ФОРУМ ЄВРОСОЮЗУ  
ДЛЯ РЕГІОНУ БАЛТІЙСЬКОГО МОРЯ – ОНЛАЙН 

Форум дає змогу студентам та випускникам ЗВО представити 

та обговорити важливі питання сфери бізнесу, політики та науки 

на міжнародному рівні. Студенти, які завершать 3-денну 

програму і подадуть коротке есе, отримають сертифкат. 

Дата проведення: 19-21 жовтня 2020 р. 

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


Місце проведення: онлайн.  

Учасники: студенти / випускники ЗВО країн-членів BUP, 

серед яких і ТНПУ. 

Вартість: безкоштовно для університетів-членів BUP 

(включаючи ТНПУ) 

Подача заявок: до 11 жовтня 2020 р. 

Детальніше: https://www.balticuniv.uu.se/.../eu-annual-forum-for-the.../ 

 

 

СЕМЕСТРОВА ПРОГРАМА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ  
В ГУМАНІТАРНО-ПРИРОДНИЧОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  

ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ (ПОЛЬЩА)  
 

Тривалість: мінімум 92 дні (березень-червень). 

Форма реалізації програми: очна або дистанційна. 

Опис: в рамках програми студенти ТНПУ мають можливість 

протягом 3 місяців безкоштовно навчатися в Гуманітарно-

природничому університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові.  

Брати участь в програмі мають право студенти ТНПУ, які 

навчаються за суміжними із UJD спеціальностями (за винятком 

останнього семестру бакалаврату та останнього семестру 

магістратури).  

Напрямки навчання та спеціальності в UJD: тут. 

Учасник програми обміну повинен володіти мовою навчання 

(для більшості спеціальностей – польською) на рівні, достатньому 

для засвоєння навчальних дисциплін. 

По закінченні учасникам Програми видається академічна 

довідка про вивчені дисципліни.  

Умови: навчання безкоштовне,  

проживання 50 zł в місяць + витрати на харчування,  

можливість вивчати польську мову з подальшим отриманням 

сертифікату – 5 zł/заняття. 

https://www.balticuniv.uu.se/education/students-courses-and-conferences/eu-annual-forum-for-the-bsr/?fbclid=IwAR0hdukW570Uhcu3uGfAGlQGAYCvOSgJv5fHBoPRr7pUoAMJ5Uz0yZmdmQY
http://www.ujd.edu.pl/uploads/article/zakadka-wykaz-kierunkow-studiow-cbed9feb32.pdf


Для участі в Програмі необхідно заповнити реєстраційну 

форму. 

Реєстрація на Програму триває до 20 листопада 2020 року. 

Детальнішу інформацію щодо участі в Програмі можна 

дізнатися у відділі міжнародних зв’язків університету (гуртожиток 

№2), а токож написавши електронного листа на fro@tnpu.edu.ua  

 

 

 

СЕМЕСТРОВА ПРОГРАМА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 
З ОСТРАВСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ (ЧЕХІЯ)  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ АНГЛІЙСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 

Згідно з діючим договором із філософським факультетом 

Остравського університету, студенти ТНПУ мають можливість 

участі у безкоштовній міжуніверситетській програмі стажувань. 

Тривалість реалізації: до 90 днів. 

Термін реалізації: лютий-травень. 

Форма реалізації: очна або дистанційна. 

Хто може брати участь: 

 студенти-бакалаври, починаючи з 2-го курсу (за 

винятком останнього семестру бакалаврату); 

 магістранти (за винятком останнього семестру 

магістратури). 

Учасник програми мобільності повинен володіти англійською 

мовою щонайменше на рівні B2. 

Доступні напрямки навчання в Остравському університеті: 

 Англійська філологія 

Вартість навчання та проживання 

Навчання здійснюється безкоштовно. Витрати, пов’язані з 

проживанням, харчуванням, візою, страхуванням, а також 

транспортні витрати учасник програми покриває самостійно. На 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uny4Kv9m7ZSFKIImRy6STgW3PsYWmSM-U7f74yJdGUhfsg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uny4Kv9m7ZSFKIImRy6STgW3PsYWmSM-U7f74yJdGUhfsg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uny4Kv9m7ZSFKIImRy6STgW3PsYWmSM-U7f74yJdGUhfsg/viewform?c=0&w=1
mailto:fro@tnpu.edu.ua


прохання студента Остравський університет надає допомогу в 

забезпеченні житла на період навчання (орієнтовно 85 євро/міс.) 

Для реєстрації на програму необхідно заповнити 

реєстраційну форму. 

Реєстрація на програму: до 20 листопада. 

Із запитаннями звертатися у відділ міжнародних зв’язків 

ТНПУ (гуртожиток №2), або fro@tnpu.edu.ua 

 

 

ПРОГРАМА ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУ  
З ВИЩОЮ ЛІНГВІСТИЧНОЮ ШКОЛОЮ В ЧЕНСТОХОВІ 

(ПОЛЬЩА) 
 

Програма забезпечує студентам ТНПУ можливості 

паралельного (одночасного) навчання у Вищій лінгвістичній школі 

в Ченстохові (WSL) з отриманням додаткового (другого) диплома 

європейського взірця Республіки Польща. 

Тривалість навчання у WSL:  

бакалаврат - 3 роки, 

магістратура - 2 роки. 

Навчання відбувається дистанційно (за допомогою системи 

Moodle), а також передбачає участь в літніх та зимових заїздах у 

WSL (3 (2) виїзди тривалістю 7-10 днів під час канікул)1. 

Під час заїздів студенти мають можливість навчатись та 

активно проводити відпочинок (пізнавальні екскурсії, концерти 

тощо). 

Доступні напрямки навчання у WSL: 

 Соціальна робота 

  Дошкільна та початкова освіта (тільки для студентів 4 курсу) 

 Німецька мова 

Німецька мова в бізнесі – основи економічної освіти та 

підприємництва (мова навчання: німецька) 
                                                           
1 Якщо дозволятиме актуальна епідеміологічна ситуація в Україні та Польщі. 

https://forms.gle/yv1NXqJ39uyQ53Ue8
mailto:fro@tnpu.edu.ua


 Англійська мова 

Англійська мова в бізнесі – основи економічної освіти та 

підприємництва (мова навчання: англійська) 

Вартість навчання та проживання 

Вартість 1 року навчання становить 350 €. 

Під час літнього/зимового з’їздів, за бажанням студента, WSL 

надає місця в студентському гуртожитку, вартість проживання - 

45 зл./доба. 

 Перелік документів для вступу на програму «Подвійний 

диплом» з WSL: 

 копія українського паспорта (1-2 с.) 

 копія закордонного паспорта (1 с.) 

 копія візи (за відсутності біометричного паспорта). 

 4 фотографії (3,5x4,5)  

 навчальний план за весь період навчання в ТНПУ 

(звертатись у деканат) 

 завірена копія атестата про закінчення середньої школи 

+ додаток з оцінками (якщо студент здобуває ступінь 

бакалавру). 

 завірена копія диплома бакалавра + додаток з оцінками 

(якщо студент здобуває ступінь магістра). 

 довідка із деканату, яка підтверджує, що дана особа є 

студентом. 

Для реєстрації на програму необхідно заповнити 

реєстраційну форму або звернутись у відділ міжнародних 

зв’язків ТНПУ. 

Реєстрація на програму триває до 20 листопада. 

Із запитаннями звертатися у відділ міжнародних зв’язків 

ТНПУ (гуртожиток №2), або fro@tnpu.edu.ua 

 

 

https://forms.gle/FtuYTbmvue4SwNha7
mailto:fro@tnpu.edu.ua


 
ПРОГРАМА ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУ  

З УНІВЕРСИТЕТОМ HUMANITAS (СОСНОВЕЦЬ, ПОЛЬЩА) 
 

Програма передбачає паралельне заочно-дистанційне 

навчання студента у двох навчальних закладах – ТНПУ та 

Університеті Humanitas. 

Програма надає можливість «перехресного вступу». Тобто 

студенти, які навчаються в ТНПУ можуть вступати до даного 

навчального закладу за іншим напрямком підготовки.  

Спеціальності Університету Humanitas для студентів-

іноземців, на які триває набір у 2020-2021 н. р.: 

 Менеджмент, спец. економіка та управління бізнесом 

(бакалаврат), 

 Менеджмент, спец. управління організацією на 

внутрішніх та міжнародних ринках (магістратура) 

Вартість навчання: 400 € за рік. 

Навчання за програмою подвійного диплому в Університеті 

Humanitas відбувається за допомогою системи Moodle. 

Передбачені також обов’язкові екзаменаційно-залікові сесії: 5 - на 

освітньому рівні бакалавра та 3 - магістра.  

Мови навчання: навчання відбувається англійською / 

українською/російською та польською мовами. 

Після успішного завершення програми студент отримує 

диплом бакалавра/магістра державного зразка Республіки Польща 

та його англомовний еквівалент. 

Для того, щоб подати заявку на участь у Програмі, 

слід заповнити анкету. 

За детальною інформацією звертайтесь до відділу 

міжнародних зв’язків університету (гуртожиток №2), або 

fro@tnpu.edu.ua 

 

https://docs.google.com/forms/d/1d_PmI_IsBwxp6bMql71tBRH_KgSDBLyoGIKvFBy1j_M/viewform?edit_requested=true
mailto:fro@tnpu.edu.ua


FRIEDRICH EBERT STIFTUNG SCHOLARSHIPS:  
СТИПЕНДІЯ ДЛЯ БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ  

НА НАВЧАННЯ В НІМЕЧЧИНІ 

Friedrich Ebert Stiftung Scholarships 2020 пропонує 40 

стипендій для іноземних студентів. 

Стипендія: 650 євро щомісяця. Також грант покриває 

витрати на медичне страхування. 

Доступні курси: 

-Good Society – Social Democracy 

-Politics for Europe  

-Flight, migration, integration 

-Education policy 

-Civil society 

-Women’s and Gender Policy 

-Trade unions International 

-Youth 

-Local Politics 

-Media 

Вимоги до кандидатів: 

знання німецької та англійської; 

відмінна академічна успішність; 

позашкільна діяльність; 

перед тим, як податися на стипендію потрібно бути 

зарахованим в університет Friedrich Ebert Stiftung. 

Реченець: 30 листопада 2020 р.  

Детальніше: https://scholarshiproar.com/friedrich-ebert-

stiftung-foundation-scholarships/  

 

 

https://scholarshiproar.com/friedrich-ebert-stiftung-foundation-scholarships/
https://scholarshiproar.com/friedrich-ebert-stiftung-foundation-scholarships/


ЛІТНІ МОВНІ КУРСИ У НІМЕЧЧИНІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ 
СТУДЕНТІВ ТА ВИПУСКНИКІВ 

 

Цільова група: студенти 2-3, а також 5 курсу (якщо він не 

випускний). 

Тривалість: 3-4 тижні. 

Опис: ціль курсів - поглиблення знань німецької мови 

(загальна німецька, фахова німецька) та країнознавства. 

Матеріальне забезпечення: часткова стипендія - 950 євро 

(на оплату курсу та проживання) плюс кошти на проїзд. 

Реченець: 1 грудня 2020 року. 

Детальніше: https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=

1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295  

 

  

https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295


Для викладачів і студентів 

 
 

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 

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). 

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


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.  
 

 

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. 

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/
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


 

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/ 

 

 

 

http://solchanykgrant.com/

