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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендіальних, грантових програм 

та конкурсів 

 

 

  



Для викладачів 

 

 

X МІЖНАРОДНА ТА МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 

ДИЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 
"ВИКЛИКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ / ВИКЛИКИ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ" 

Вища лінгвістична школа в Ченстохові (Польща) запрошує  

взяти участь у X Міжнародній науковій конференції з питань 

сучасної освіти. 

Конференція відбудеться у WSL в Ченстохові, вул. Nadrzeczna 7 

- 30 січня 2020 року. 

Пропонується підготувати доповіді польською, англійською, 

українською або російською мовами щодо тем, зазначених у назві 

конференції (обсяг доповіді - 6 сторінок, час -15 хв).  

Розширені версії статей (12-24 сторінки) будуть опубліковані в 

томі X видавничої серії WSL "Проблеми сучасної освіти" (видання 

монографії з окремим ISBN, ISSN). 

Умовою публікації статті буде отримання позитивної 

редакційної рецензії та дотримання вимог написання статей, 

адаптації тексту до коментарів редакторів та рецензентів. Усі 

автори отримають власні копії. 

Статті можна надсилати на електронну скриньку: 

e.sadowska@wsl.edu.pl  

Вартість публікації статей (60 євро) буде використана для 

співфінансування витрат на публікацію монографії.  

Детальніше: 

https://drive.google.com/file/d/1Lnd7qfBDH29U4td-

E1SYTerpiUKixbXc/view 
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ДОСЛІДНИЦЬКІ СТИПЕНДІЇ В ГАЛУЗІ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

Де? Гарвардський Університет (США) 

Напрями: історії, література, філологія, культура України, 

суміжні галузі знань, гуманітарні та соціальні науки. 

Тривалість: 2020-2021 рр. Середній термін перебування 

стипендіата - чотири місяці під час осіннього або весняного 

семестру в Гарварді. 

Стипендія: 4 400 доларів США на місяць для покриття витрат 

на проживання та медичне страхування. Крім того, додатково 

виділяються кошти на трансфер до Гарвардського університету. 

Гарвардський університет залучає світову академічну спільноту 

для проведення досліджень, присвячених українській історії, 

літературі, філології, культурі, з соціо-гуманітарних дисциплін та 

інших суміжних галузей знань.  

Стипендії фінансуються за рахунок Фонду стипендій Ярослава 

та Надії Міхайчук та щорічної благодійної підтримки Фонду 

українознавства. 

Вимоги:  

Докторанти, чиє поле наукових інтересів охоплює будь-який з 

вищезазначених напрямків та які продемонстрували свою 

прихильність до українознавства, мають право подавати заявку.  

Перевага надається особам, які мають науковий ступінь PhD/ 

кандидата наук протягом останніх восьми-десяти років. Проте ті, 

хто закінчив роботу над дисертацією та захистив її якраз перед 

подачею заявки, також можуть брати участь. 

Реченець:  13 січня 2020 року. 

Детальніше: https://www.huri.harvard.edu/fellowships-grants-

internships/fellows-ukrstudies/about-huri-fellowships.html   
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КОРОТКОСТРОКОВІ СТАЖУВАННЯ У ФРАНЦІЇ  
ДЛЯ МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ 

 

Посольство Франції в Україні організовує конкурс на 

короткострокові стажування (1-2 місяці) у Франції для молодих 

українських науковців. 

Стипендії розміром 1704 євро на місяць. Витрати на транспорт 

не покриваються за рахунок стипендії. Цей вид стипендій 

пропонується для молодих українських науковців (аспірантів, 

докторантів, науковців) віком до 40 років, робота яких потребує 

дослідження та/чи тісної співпраці з французькою лабораторією (1-

2 місяці).  

Дані дослідницькі стажування повинні відбуватись у рамках 

існуючого партнерства або партнерства, що розвивається між 

французькими та українськими науково-освітніми закладами. 

Реченець: 21 січня 2020 року. 

Детальніше:https://institutfrancais-

ukraine.com/etudier/bourses/bcs 

 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ІМЕНІ ДЖОРДЖА 
АРНХОЛЬДА 

 

Де? Брауншвейг (Німеччина) 

Тривалість програми: 3 і 6 місяців 

Цільова аудиторія: досвідчені науковці, немає вікових 

обмежень. 

Напрям дослідження: соціальні, гуманітарні, педагогічні 

дисципліни. 

Фінансування: 6500 євро на місяць + транспортні витрати. 

Подача документів: 

- документи відправляти в електронному вигляді на 

адресу arnhold@gei.de; 

https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bcs
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bcs
mailto:arnhold@gei.de


- заповнена аплікаційна форма з підписом апліката у формі 

PDF-документу; 

- детальний опис дослідницького проекту; 

- автобіографія та список публікацій. 

Реченець: 31 січня 2020 року. 

Детальніше: http://www.gei.de/en/fellowships-awards/georg-

arnhold-program/application.html 

 

 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА МІНІСТРА КУЛЬТУРИ І 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ ПОЛЬЩІ 

THESAURUS POLONIAE 

Тривалість: 3 місяці (весна-літо 2019). 

Де? Краків, Польща. 

Цільова група: аспіранти, викладачі з науковим ступенем 

доктора чи кандидата наук, професори. 

Пріоритетні напрями: культурна та історична спадщина, 

дослідження пам’яток, соціологія, етнографія, антропологія, 

філологія Польщі та Центральної Європи.  

Умови стипендії: 3500 зл для викладачів та 2500 зл для 

аспірантів щомісячно і разовий грант, який виплачується з першою 

стипендією, на придбання книг і навчальних посібників (1500 

злотих), доступ до власної бібліотеки, забезпеченої комп’ютерами з 

доступом до Інтернету, а також сприяє користуванню архівами, 

бібліотеками, навчальними та дослідницькими надбаннями 

краківських наукових і культурних установ, окреме помешкання. 

Дедлайн: 15 лютого 2020 року. 

Дізнатися детальніше: http://mck.krakow.pl/o-programie. 
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НАГОРОДА ІМЕНІ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО 

ТА СТИПЕНДІЇ ДЛЯ НАУКОВОГО СТАЖУВАННЯ 

Тривалість: 12 місяців.  

Місце: Польща.  

Пріоритетні напрями: гуманітарні науки (Нагорода 

ім. І. Виговського); соціальні, точні, економічні, технічні, аграрні 

науки і бібліотекознавство (стипендії для наукового стажування). 

Лауреат Нагороди отримує можливість річного наукового 

перебування, відвідуючи по черзі 6 польських університетів, де може 

вести лекції на теми, пов’язані з історією або сучасністю України та 

регіону, польсько-українськими відносинами, а також займатися 

власною архівною та дослідницькою роботою. 

Стажування в рамках нагороди – дає можливість пройти 4-

місячне дослідницьке стажування у двох польських університетах. 

Умови (забезпечення): 

- стипендія в розмірі 3500 зл/міс. (якщо лауреат або стажер має 

науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора) або 

2500 зл/міс. (якщо лауреат або стажер має науковий титул магістра 

або кандидата наук), 

- належні умови проживання на період перебування в 

навчальному закладі, 

- призначення наукового керівника, який займається подібною 

тематикою, 

- книги університетських видавництв зі сфери зацікавлень 

лауреата, 

- можливість додаткового вивчення польської мови. 

Реченець: 20 лютого 2019 р.  

Дізнатися детальніше:  

https://studium.uw.edu.pl/nagrodystaze/nagroda-im-iwana-

wyhowskiego/ 
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СТИПЕНДІЇ ІНСТИТУТУ ПІЛЕЦЬКОГО ДЛЯ ЗАКОРДОННИХ 
ДОСЛІДНИКІВ 

 
Місце: Варшава, Польща.  

Тривалість: 5 або 9 місяців у період між вереснем 2020 р. та 

червнем 2021 р. 

Інститут Пілецького у Варшаві запрошує закордонних 

дослідників у галузі гуманітарних та суспільних наук подавати 

заяви на стипендії «Junior Visiting Fellows» та «Senior Visiting 

Fellows». 

Інститут шукає дослідників, зацікавлених реалізацією власних 

проєктів на політичні, економічні, культурні, міжнародні та правові 

теми, які можуть допомогти аналізувати наслідки тоталітаризму. 

Орієнтовна тематика проєктів: 

– тоталітарні системи й ідеології у ХХ ст. та їхні наслідки; 

– німецька й радянська окупації в Центральній та Східній 

Європі: правові, суспільні, філософські та історичні аспекти; 

– суверенність, права людини, геноцид і міжнародне право 

після Другої світової війни; 

– пам’ять про Другу світову війну; 

– націоналізм та політична спільнота в Європі у ХХ ст.; 

– власний досвід війни й тоталітаризму в Європі; 

– поневолені суспільства: стратегії опору та виживання в Європі 

ХХ ст. 

Реченець: 20 березня 2020 року. 

Детальніше: на сайті Інституту Пілецького. 

 

 

 

 

https://instytutpileckiego.pl/pl/instytut/aktualnosci/pilecki-fellowship-stypendium?setlang=true


СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ПОЛЬСЬКОГО УРЯДУ ДЛЯ 

МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

Де? Польща. 

Тривалість: із вересня 2020 р. до червня 2021 р. 

Пріоритетні напрями:  міжнародні стосунки, історія, 

політологія, журналістика, соціологія,  суспільна психологія, 

етнологія, мистецтвознавство, адміністрація і менеджмент, право 

та споріднені напрями. 

Перевага надаватиметься кандидатам, які можуть 

представити певні наукові досягнення та/або підтвердити активну 

громадську діяльність і чиї досягнення дадуть найкращу 

можливість використати здобуту в Польщі спеціалізацію у своїх 

країнах у різних сферах наукового та суспільного життя. 

Умови стипендії: 1500 зл/міс. На ці кошти стипендіати 

покривають витрати на проживання, харчування та страховий 

поліс. 

Вимоги до кандидатів:  

1. Закінчена повна вища освіта (4-х або 5-річне навчання, яке 

закінчилося захистом бакалаврської або магістерської роботи) 

передусім за гуманітарними спеціальностями. 

2. Вік кандидатів – до 35 років. 

3. Загальна обізнаність із проблематикою однієї з названих або 

споріднених галузей, зокрема стосовно періоду XIX–XX ст. 

4. Знання польської мови на рівні, що дозволяє розуміти лекції 

та літературу зі сфери зацікавлень кандидата. В окремих випадках 

буде можливим призначення стипендії особам, які не знають 

польської мови. 

Дедлайн: 1 березня 2020 р. 

Дізнатися більше: https://studium.uw.edu.pl/programy-

stypendialne/program-rzadu-rp-dla-mlodych-naukowcow/ 
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ЗАКОРДОННЕ СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ І НАУКОВЦІВ 
«СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ» В УНІВЕРСИТЕТІ HUMANITAS 

Де? Сосновець, Польща. 

Тривалість стажування: 5 місяців, 130 академічних годин. 

Стажування проводиться без відриву від основної роботи, в режимі 

реального часу через міжнародну інформаційну платформу і 

закінчується 4-денним приїздом учасників в Університет 

Humanitas. 

Робоча мова стажування:  

українська/англійська/російська/польська. 

Документ, що підтверджує закінчення курсу: офіційний 

сертифікат про проходження закордонного стажування за формою 

Міністерства освіти Польщі, який відповідає вимогам МОН 

України. 

Вартість стажування: 350 EUR (у вартість включено: 

стажування, проживання і харчування (сніданки та обіди). 

Реченець: необмежено. 

Детальніше за електронною адресою:   

anastasiia.malota@humanitas.edu.pl  

mailto:anastasiia.malota@humanitas.edu.pl


Для студентів 

 

ПРОГРАМА ОБМІНУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ БАКАЛАВРАТУ   

(GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM 2020-2021 

(США) 

Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів 

(Global UGRAD) – це  програма культурного обміну, яка 

здійснюється Бюро у справах освіти та культури Державного 

департаменту США та підтримується народом Сполучених Штатів 

Америки. Ця міжнародна освітня та культурна програма обміну 

підтримує талановитих іноземних студентів, надає можливість 

майбутнім лідерам навчатися у США з метою поглиблення знань та 

вивчення культури і традицій Сполучених Штатів Америки.  

Фіналісти програми Global UGRAD будуть навчатися протягом 

одного семестру без отримання ступеня в університетах 

Сполучених Штатах Америки за будь-якими спеціальностями.   

Фінансове забезпечення: оплата проїзду учасників програми 

до/із США, навчання в американському університеті, проживання 

та харчування, медичне страхування, необхідні підручники та 

щомісячна стипендія. 

Вимоги до кандидатів: 

 навчатися в закладі вищої освіти України (стаціонар 

бакалаврської програми) на час проведення конкурсу; 

 бути старше за 18 років на момент початку навчання у США; 

 не бути студентом випускного курсу бакалаврської програми 

приватного або державного вищого навчального закладу 

України; 

 володіти англійською мовою на рівні, достатньому для 

навчання та спілкування в англомовному академічному 

середовищі; 



 мати високий рівень академічної успішності, соціальної 

активності та лідерський потенціал; 

 відповідати вимогам для отримання візи учасника програми 

обміну (J-1) для в’їзду до США; 

 повернутися в Україну після завершення програми. 

Реченець: 31 грудня 2019 року. 

Детальніше: KyivUGRAD@state.gov  

або за телефоном: (+38 044) 521-5043. 

 

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ У КИТАЇ  

Міністерство освіти Китайської Народної Республіки надає 45 

стипендій для українців відповідно до Угоди про співробітництво в 

галузі науки з Міністерством освіти і науки України.  

Пропозиція орієнтована на навчання за такими рівнями: 

бакалавр, магістр, аспірант, стажер. 

Перелік необхідних документів для подачі - за посиланням. 

Реченець: 27 грудня 2019 року. 

 

СТИПЕНДІЇ ДОСКОНАЛОСТІ ЕЙФЕЛЬ 2020 

Програма стипендій Ейфель Міністерства закордонних справ 

та міжнародного розвитку створена для допомоги французьким 

закладам вищої освіти у заохоченні найкращих інозмених студентів 

до навчання у магістратурі та аспірантурі. 

Програма 

конкурсу: https://www.campusfrance.org/system/files/medias/doc

uments/2019-10/TexteSite_Etudiants_2020.pdf  

Реченець: 09 січня 2020 року 

Детальніше: https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-

de-bourses-d-excellence-eiffel  
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СХІДНA ЗИМОВА ШКОЛА у ВАРШАВІ  

Студії Східної Європи Варшавського університету оголошують 

набір кандидатів на участь в Східній зимовій школі, що 

проходитиме у Варшаві. 

Тривалість: з 28 лютого до 14 березня 2020 р. 

Вимоги до кандидатів: 

студенти останнього курсу гуманітарних спеціальностей, котрі 

пишуть магістерські роботи в галузі історії та сучасності 

Центральної та Східної Європи (історія, політологія, міжнародні 

відносини, соціологія, етнологія, географія, право, економіка); 

вік до 25 років; 

володіння польською мовою на рівні, достатньому для 

розуміння занять та участі в них. 

Стипендії: 

Кандидати можуть подавати заявку на стипендію для повного 

або часткового відшкодування вартості перебування в школі 

(готель, харчування, участь у лекціях і семінарах та додаткових 

заходах), а також на часткове покриття коштів доїзду. 

Кандидати повинні надіслати на адресу 

wsl.studium@uw.edu.pl: 

а) заповнений формуляр, 

б) мотиваційний лист разом із запропонованою темою 

реферату, 

в) CV і фотографію, 

г) рекомендації наукового керівника магістерської роботи 

(підписаний та відсканований лист), 

ґ) підтвердження знання польської мови, 

д) довідку з деканату, яка підтверджує, що кандидат 

навчається на останньому курсі магістратури, 

е) заявку на відшкодування вартості перебування в школі. 

mailto:wsl.studium@uw.edu.pl


Реченець: 15 січня 2020 р. 

Детальніше: https://studium.uw.edu.pl/szkoly/wschodnia-

szkola-zimowa/nabor-do-wschodniej-szkoly-zimowej/ 

 

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ В УГОРЩИНІ 
 

Уряд Угорщини надав українцям до 100 стипендій для 

продовження навчання. Воно проходитиме за кількома 

програмами: для бакалаврів, магістрів та аспірантів. 

Апліканти мають мати керівника в університеті, що приймає, а 

також відвідувати курс “Угорська мова як іноземна”. 

Апліканти мають заповнити онлайн-анкету, що знаходиться на 

сайті: https://cwp.scholarship.hu/Welcome.asp?lang=eng. Крім того, 

в електронному форматі скановані PDF документи необхідно 

надіслати на електронну адресу МОН scholarshipsmon@gmail.com. 

Реченець: 15 січня 2020 року. 

Детальніше:https://tka.hu/international-

programmes/2966/stipendium-hungaricum/  

 
 

 

ЛІТНЯ ШКОЛА З ЛІДЕРСТВА  
ТА МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ У США 

Де? Сан-Дієго, США 

Тривалість: 3 тижні у липні. 

Hansen Summer Institute надає можливість відвідати літню 

школу з лідерства та міжнародної співпраці у США. 

До участі у школі запрошуються студенти-бакалаври, 

зацікавлені в міжнародних відносинах, дипломатії, міжнародному 

економічному розвитку. 

Мета програми – створення міжнародного співтовариства 

молодих дослідників, які використають отриманий досвід задля 

https://studium.uw.edu.pl/szkoly/wschodnia-szkola-zimowa/nabor-do-wschodniej-szkoly-zimowej/
https://studium.uw.edu.pl/szkoly/wschodnia-szkola-zimowa/nabor-do-wschodniej-szkoly-zimowej/
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налагодження нових дружніх стосунків, а також побудови кращого 

майбутнього. 

Організатори покривають міжнародні авіаквитки, 

проживання, харчування та всі програмні витрати. 

Вимоги до кандидатів: 

вік: 20-25 років; 

наявність лідерського потенціалу; 

наявність сертифікату, який підтверджий високий рівень 

володіння англійською. 

Реченець: 15 січня 2020 р. 

Детальніше: https://www.hansensummerinstitute.org/  

 

 

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ В DEUTSCHE WELLE 

Країна: Німеччина. 

Тривалість: 18 місяців. 

До участі запрошують молодих людей з усього світу, яким 

цікаво працювати в міжнародній телекомпанії. Кандидати повинні 

мати журналістський досвід або прагнути перейти в журналістику 

зі сфери IT, економіки чи науки. 

Стажування оплачуване. Детальні умови та онлайн-заявку 

шукай на офіційному сайті програми. 

Реченець: 24 січня 2020 р. 

Детальніше: https://m.dw.com/en/dw-

akademie/traineeship/s-12130   
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DESY SUMMER STUDENT PROGRAMME 

Коли, де: 16 липня – 5 вересня 2019, Гамбург, Берлін, 

Німеччина. 

DESY пропонує студентам бакалаврату, які вивчають 

вивчають фізику або науки про природу, можливість проводити 

дослідження в лабораторії DESY.  

Умови: організатори покривають витрати на проживання і 

харчування, а також частково відшкодовують транспортні 

витрати. 

Реченець: 31 січня 2020 р. 

Дізнатися детальніше: https://summerstudents.desy.de/  

 

 

  

https://summerstudents.desy.de/


Для викладачів і студентів 

 

 

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ АСПІРАНТІВ В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ В 
УНІВЕРСИТЕТІ МЮНСТЕРА 

Де? Мюнстер, Німеччина. 

Тривалість: 4 роки.  

Пріоритетні напрями: слов’янознавство, англо-американські 

дослідження, арабські / ісламські дослідження, балтійські 

дослідження, книжкові дослідження, німецькі дослідження, 

порівняльні дослідження, латинська філологія / дослідження, нео-і 

середньовічні латинські дослідження, голландські дослідження, 

скандинавські дослідження, романські дослідження (основні 

області: французька, іспанська та італійська література),  

Вимоги: ступінь магістра не більше ніж за шість років до того 

моменту, коли DAAD отримує номінаційний лист (зазвичай в 

літературних дослідженнях) з мінімальним рівнем «добре» / B; 

навички німецької мови (за необхідності фінансування DAAD може 

включати підготовчі курси німецької мови); додаткові навички 

іноземної мови; заявники не повинні проживати в Німеччині 

протягом п’ятнадцяти місяців до номінування на DAAD.  

Реченець: 31 грудня 2019 року.  

Детальніше: https://www.uni-muenster.de/Practices-of-

Literature/en/bewerben/DAADStipendien.html 
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СТИПЕНДІЯ BOGLIASCO ДЛЯ ТАЛАНОВИТИХ МИТЦІВ  

Стипендія Bogliasco присуджується талановитим художникам і 

вченим незалежно від національності, віку, раси, статі або релігії.   

Пріоритетні напрями: археологія, архітектура, класика, 

танець, кіно/ відео, історія, ландшафтна архітектура, література, 

музика, філософія, театр, образотворче мистецтво.  

Умови стипендії: покриває витрати на проживання, 

харчування. Також стипендіати забезпечуються житловими 

приміщеннями, приватною студією в одній із трьох вілл.  

Дедлайн: 15 січня 2020 року (для подачі на осінній семестр 

наступного року).  

Детальніше:  https://bfny.org/en/about/program-overview 

 

ДОСЛІДНИЦЬКІ СТИПЕНДІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ ФРІБУРГА 

Адміністрація Університету Фрібурга, Швейцарія, запрошує 

іноземних науковців проводити дослідження. До участі 

запрошуються як аспіранти, так і дослідники зі ступенем. 

Тривалість проведення досліджень – 4 місяці для аспірантів, 1-3 

місяці (максимум 5) для кандидатів наук. Грант покриває 

дослідження на всіх спеціальностях університету. Документи 

потрібно надіслати в онлайн або звичайною поштою. 

Грант: для аспірантів – 1 700 швейцарських франків на 

місяць; для дослідників зі ступенем кандидата наук – 1 900 

швейцарських франків на місяць. 

Дедлайн: 28 лютого 2020 р. 

Дізнатися детальніше:  

https://www3.unifr.ch/studies/en/mobility/incoming/research

er/grants-from-the-university-of-fribourg.html  
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СХІДНІ СТИПЕНДІЇ» У ПОЛЬЩІ 
В РАМКАХ ДВОРІЧНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ  

Студіум Східної Європи Варшавського університету запрошує 

до участі у конкурсі на одержання спеціалізованої науково-

дослідницької стипендії для кандидатів з країн Східної Європи, 

Росії, Кавказу та Середньої Азії, які мають повну вищу освіту та 

добре орієнтуються у проблематиці цих регіонів, зокрема періоду 

XIX-XX ст., а також сучасного періоду. 

Перевагу надаватимуть кандидатам, які вже мають наукові 

досягнення або проявляють організаційну активність, чия 

діяльність дасть можливість використовувати здобуту спеціалізацію 

у своїх країнах у різних сферах наукового та суспільного життя. 

Програма навчання охоплює проблематику історії та сучасності 

Центральної та Східної Європи, Росії та всього посткомуністичного 

простору, зосереджена на історії, національних і політичних 

питаннях, також включає елементи історії мистецтва, 

літератури, культури, соціології, географії, демографії, права, 

економіки тощо. Програма включає теж вивчення однієї 

регіональної мови. 

Стипендія покриває: 

а) соціальна стипендія для іноземних стипендіатів, які мають 

диплом про повну вищу освіту (1500 злотих на місяць); 

б) курс польської мови (2 семестри); 

в) курс регіональної мови (4 семестри); 

г) оплата частини коштів для наукових поїздок (на першому 

році навчання). 

Детальніше: https://studium.uw.edu.pl/event/xviiity-konkurs-

na-stypendia-wschodnie/?fbclid=IwAR3cgng8uCAnlleA-

Xo5vwGhgcKBAhjaPezh-Wq_LKMSPdGkkbABZ4O2RFY 

https://studium.uw.edu.pl/event/xviiity-konkurs-na-stypendia-wschodnie/?fbclid=IwAR3cgng8uCAnlleA-Xo5vwGhgcKBAhjaPezh-Wq_LKMSPdGkkbABZ4O2RFY
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https://studium.uw.edu.pl/event/xviiity-konkurs-na-stypendia-wschodnie/?fbclid=IwAR3cgng8uCAnlleA-Xo5vwGhgcKBAhjaPezh-Wq_LKMSPdGkkbABZ4O2RFY


Комплект документів потрібно надіслати електронною поштою 

не пізніше 15 березня 2020 р. на адресу: 

stypendia.studium@uw.edu.pl  

 

 

 

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ КАНДИДАТІВ НАУК ТА МАГІСТРІВ 
УНІВЕРСИТЕТУ НАУКИ І ТЕХНІКИ КОРОЛЯ АБДАЛЛИ (KAUST)  

Де? Тувал, Саудівська Аравія  

Вимоги до вступу: мінімальний бал TOEFL 79 IBT (Інтернет-

тест) або 6.0 IELTS (Міжнародна система тестування англійської 

мови)  

Умови гранту: повна підтримка навчання, щомісячна 

допомога на проживання (від 20 000 до 30 000 доларів США на рік), 

житло, медичне та стоматологічне забезпечення та підтримка 

переселення.  

Детальніше: https://kaust.edu.sa/en/study/admissions-faqs 

 

 

 

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.  

mailto:stypendia.studium@uw.edu.pl
https://kaust.edu.sa/en/study/admissions-faqs


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/ 
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