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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендіальних, грантових програм 

та конкурсів 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для викладачів 

 

ПЕДАГОГІЧНЕ СТАЖУВАННЯ У ФІНЛЯНДІЇ ТА ШКОЛА         

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ   

Дати проведення: 3 – 9 березня 2019 р. 

Місце проведення: Західно-Фінляндський Коледж, м. Гуйттінен 

Вартість: 287 Євро (проживання та дворазове харчування 

забезпечується) 

 В програмі: 

 зустріч з представником відділу освіти у мерії м. Гуйттінен 

 візит до дитячого садка 

 візит до початкової школи 

 візит до гімназії 

 візит до Університету прикладних наук Сатакунти 

1. Сертифікат про наукове стажування в ЄС – 120 год (36 год 

лекторних занять та 72 год самоосвіти) 

2. Сертифікат про рівень знання іноземної мови. 

Контактна інформація: info@iiasc.org, або за телефоном: 

+38099 1720082 -асистент проекту Надія Гребенюк; 

+380682720082 або +380630312930 (вайбер) – офіс 

Дедлайн реєстрації: 15 лютого 2018 р. 
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МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ТА МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ОСВІТЯН І НАУКОВЦІВ 

Де? м. Краків  

Коли? 23 лютого – 3 березня 2019 р. 

Програму реалізовує Східно-Європейський Інститут 

Психології (Україна-Франція) у партнерстві з низкою інституцій 

України, Польщі, Німеччини та Франції. 

Програма передбачає: 

- прослуховування та опрацювання навчально-

демонстраційних курсів від провідних польських, італійських та 

українських фахівців за напрямом «Інноваційні методи 

викладання: новітнє в європейській освітній практиці»; 

- участь у міжнародних конференційних подіях; 

- ознайомлення із діяльністю та менеджментом європейських 

університетів; 

- міжнародна публікація (за бажанням); 

- отримання Міжнародного диплому/сертифікату підвищення 

кваліфікації (72 -108 год.) або міжнародного Сертифікату про 

науково-педагогічне стажування (72 -108 год.) – за потребою. 

- проживання у готелі, 2-місне розміщення, сніданок; 2 оглядові 

екскурсії. 

 Вартість: 1. Програми підвищення кваліфікації – 550 євро, 

що включає: навчальний та ознайомлювальний модулі, 

Міжнародний диплом/сертифікат підвищення 

кваліфікації/стажування; міжнародна публікація; проживання, 

харчування (сніданки та кава-брейки під час заходів), 

екскурсійна програма (2 оглядові екскурсії). 2. Програми 

міжнародного стажування – 250 євро, що включає: навчальний та 

ознайомлювальний модулі, Сертифікат про міжнародне 



стажування, кава-брейки під час заходів, екскурсійна програма 

(2 екскурсії). Проїзд, проживання, харчування, міжнародна 

публікація – сплачуються окремо. Вартість Програми підвищення 

кваліфікації ВКЛЮЧАЄ трансфер (автобус) Київ-Краків-Київ. 

Оформлення візи (за потребою) – забезпечується Програмою, 

вартість залежатиме від терміну та порядку оформлення і 

сплачується окремо. 

Реєстрація: індивідуальні або групові заявки (у довільній 

формі) прохання надсилати на ел.адресу: psytoday@ukr.net. При 

поданні групової заявки можливі знижки на проживання та 

екскурсійну програму. 

Додаткова інформація: за тел. (044) 360-86-22, (044) 257-

20-21, (094) 925-56-22, (067) 196-28-14. 

Дедлайн:  17 лютого 2019 року. 

 

КОНКУРС СПІЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УКРАЇНСЬКО-

АМЕРИКАНСЬКИХ ПРОЕКТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ “СПІЛЬНІ 

НАУКОВІ ПРОЕКТИ” 

Міністерство освіти і науки України разом з Фондом 

цивільних досліджень та розвитку США (“CRDF Global”) 

оголошують конкурс спільних науково-дослідних українсько-

американських проектів за програмою “Спільні наукові проекти”. 

Науково-дослідні проекти реалізовуватимуть у 2019-2020 

роках. Вони мають стосуватися таких галузей: 

– аграрні науки (хвороби рослин, які загрожують безпеці 

продовольства або мають високі економічні наслідки); 

mailto:psytoday@ukr.net


– альтернативна енергетика (включно з фотовольтарикою)  

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

prijom-zayavok-na-konkurs-ukrayinsko-amerikanskih-naukovo-

doslidnih-proektiv-na-2019-2020-

roki?fbclid=IwAR0JGZ7GPfXZdEyLR00x2v76nfemMKCqRY5iZB

ynhBzN2Bpqch2roYW-HKc 

Дедлайн: 28 лютого 2019 року. 

 

 

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНЕ СТАЖУВАННЯ 

ІМ. ЛЕЙНА КІРКЛАНДА 

Де? Польща, один з п’яти університетів (Варшава, Краків, 

Вроцлав, Познань, Люблін). 

Тривалість: 2 семестри. 

Пріоритетні напрями:  

 економіка і менеджмент; 

 адміністрація / менеджмент (бізнес, НУО, культура, 

охорона навколишнього середовища, охорона здоров’я, освіта); 

 державне управління (органи державної влади і 

самоврядування); 

 право; 

 суспільні науки (соціальна психологія, соціологія); 

 політологія і міжнародні відносини; 

 політика розвитку та гуманітарна допомога. 

Вимоги до кандидатів:  

- громадянство та постійне проживання в Україні; 

- повна вища освіта (ступінь магістра); 

- вік до 35 років (в обґрунтованих випадках – до 40 років); 

https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-prijom-zayavok-na-konkurs-ukrayinsko-amerikanskih-naukovo-doslidnih-proektiv-na-2019-2020-roki?fbclid=IwAR0JGZ7GPfXZdEyLR00x2v76nfemMKCqRY5iZBynhBzN2Bpqch2roYW-HKc
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https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-prijom-zayavok-na-konkurs-ukrayinsko-amerikanskih-naukovo-doslidnih-proektiv-na-2019-2020-roki?fbclid=IwAR0JGZ7GPfXZdEyLR00x2v76nfemMKCqRY5iZBynhBzN2Bpqch2roYW-HKc


- досвід професійної діяльності (мінімум 2 роки); 

- принаймні 2 роки перерви після останнього закордонного 

стажування, що тривало понад 6 місяців; 

- підтвердження володіння польською мовою на рівні, 

достатньому для участі в лекціях та семінарських заняттях, а 

також для написання дипломної роботи (В2). 

Умови стипендії: 1800 злотих на місяць (протягом 9 

місяців). Додатково програма покриває такі витрати (загалом 

близько 4200 злотих протягом місяця):  проживання в Польщі 

(протягом 9 місяців); страхівка; кошти доїзду до Польщі й назад; 

проїзний квиток у містах; візові витрати; покупку навчальних 

матеріалів і посібників (до 2700 зл); участь в орієнтаційно-

вступній програмі та інтеграційно-тренінгових з’їздах 

стипендіатів; курс польської мови (від жовтня до червня). 

Дедлайн: 1 березня 2019 р. 

Дізнатися більше:  

http://kirkland.edu.pl/kirkland2017/index.php/aktualnosci 

 

 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ПОЛЬСЬКОГО УРЯДУ ДЛЯ 

МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

Де? Польща. 

Тривалість: із вересня 2019 р. до червня 2020 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 

http://kirkland.edu.pl/kirkland2017/index.php/aktualnosci


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 2019 р. 

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

stypendialne/program-rzadu-rp-dla-mlodych-naukowcow/ 

 

 

КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ 

 НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ 

Конкурс оголошено Міністерством освіти і науки України та 

Федеральним Міністерством освіти та наукових досліджень 

Федеративної Республіки Німеччина. 

До участі запрошуються науковці закладів вищої освіти, 

науково-дослідних установ та підприємств. 

https://studium.uw.edu.pl/programy-stypendialne/program-rzadu-rp-dla-mlodych-naukowcow/
https://studium.uw.edu.pl/programy-stypendialne/program-rzadu-rp-dla-mlodych-naukowcow/


Пріоритетні напрями:  

 біотехнології; 

 технології ефективного використання ресурсів та енергії, 

сталі екологічно чисті технології; 

 наукові дослідження в сфері охорони здоров’я та медичні 

технології; 

 інформаційні та комунікаційні технології; 

 нові матеріали та технології виробництва. 

Завантажити форму заявки можна тут. 

Заповнити форму з короткою інформацією про проектну 

пропозицію необхідно за посиланням. 

Дедлайн: 14 березня 2019 року. 

Детальніше: в інформаційному бюлетені МОН. 

 

 

ПРОГРАМА ІМ. С.УЛЯМА ДЛЯ СТАЖУВАННЯ 

НАУКОВЦІВ  

Де? Польща. 

Тривалість: від 6 до 24 місяців. 

В рамках Програми можливі візити, метою яких є: 

 проходження стажування, 

 проведення наукових досліджень, в тому числі у співпраці з 

польськими науковцями або дослідницькими групами, 

 отримання матеріалів для наукових досліджень або наукової 

публікації, 

 проведення дидактичних занять в приймаючому закладі. 

Вимоги до кандидатів:  

1. є науковцем з науковим ступенем мінімум кандидата наук, 

здобутим в іншій країні, ніж Польща; 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/12/19/2-application-form-en%20UKR-GE.doc
https://docs.google.com/forms/d/1l1k5LvXMT-bgnqC1WTo01ejck6-KoWOq4rhJES8lZg0/edit
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/12/19/1-UA-GE%20Call_2019-2020%20informacziya-pro-konkurs-EB.doc


2. не має громадянства Польщі; 

3. працює в закладі вищої освіти або науковому підрозділі за 

межами Польщі; 

4. принаймні з 2017 року не жив, не працював і не навчався в 

Польщі; 

5. має запрошення від приймаючої інституції, яка належить до 

польської системи науки та вищої освіти; 

6. має мінімум 3 досягнення (не раніше 2016 року), серед яких: 

а) публікація в якості головного автора у журналах, розміщених 

в одній з міжнародних баз даних: Scopus, Science Citation Index 

Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities 

Citation Index, або б) рецензована наукова монографія, або в) 

публікація в рецензованих матеріалах з міжнародної 

конференції, включеної до The Computing Research and 

Education Association of Australasia (CORE), індексованих в 

міжнародній базі даних DBLP Computer Science Bibliography, 

або г) публікація в рецензованих матеріалах з міжнародної 

конференції, індексованих в базі Web of Science Core або 

Scopus. 

Умови стипендії: 10 000 злотих / міс., покриття витрат 

організації подорожей. Квота стипендії може бути збільшена, якщо 

з науковцем під час стажування в Польщі перебуватимуть члени 

його найближчої родини 

Дедлайн: 23 квітня 2019 р. 

Детальніше: http://monitor-press.com/ua/responsive/7160-

22546.html 
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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 Республіки Польща, який відповідає 

вимогам МОН України. 

Вартість стажування: 300 EUR (у вартість включено: 

стажування, проживання і харчування (сніданки та обіди). 

Дедлайн: необмежено. 

Детальніше за електронною адресою: 

anastasiia.malota@humanitas.edu.pl 
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Для студентів 

MEET UP! НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЗУСТРІЧІ МОЛОДІ 

Де? Німеччина, Україна 

Тривалість: від 5 днів. 

Мета програми: інтенсифікувати відносини з Україною, 

надати підтримку молодим людям з Німеччини та України, з 

активною позицією за демократичні цінності та підтримати 

порозуміння між народами. Крім того, програма також підтримує 

тристоронні зустрічі з молодими людьми з Росії. 

 Основною складовою зустрічей є спільна робота над 

проектом у сфері історично-політичної освіти, німецько-

українських відносин, прав людини, чи, наприклад, захисту 

навколишнього середовища. Можуть бути підтримані обміни з 

медіальною, креативною або музичною складовою, наприклад, 

театральні проекти, фільми, інтернет-портали, мобільні додатки 

або мережеві зустрічі. Можливі зустрічі молодих митців, 

спортсменів чи інших професійних груп. 

Фінансування: витрати на персонал, проїзд, проживання та 

харчування, а також підготовка та презентація результатів. Обсяг 

асигнування залежить від кількості учасників з Німеччини та 

України (можливо, і з Росії) та від запланованих заходів.  

Німецько-українські зустрічі можуть відбуватися в Німеччині 

та/або в Україні.  

Отримувачем гранту можуть бути тільки юридичні особи, такі 

як навчальні заклади, університети, організації, об'єднання з 

Німеччини та України. 

Дедлайн:  15.02.2019 р. 

Детальніше: https://www.stiftung-evz.de/rus/podderzhka-

proektov/vystuplenie-za-prava-cheloveka/meet-up.html 

https://www.stiftung-evz.de/rus/podderzhka-proektov/vystuplenie-za-prava-cheloveka/meet-up.html
https://www.stiftung-evz.de/rus/podderzhka-proektov/vystuplenie-za-prava-cheloveka/meet-up.html


СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ ВІД QUEST UNIVERSITY CANADA 

Щорічно університет надає можливість іноземним студентам 

навчатися у Канаді, місті Сквоміш, а також отримувати 

стипендію під час цього навчання. Стипендія поділяється на три 

види в залежності від досягнень кандидата та активності 

протягом навчального періоду: 

1) Стипендія David W. Strangway Award надається студентам 

з високими академічними показниками та повністю покриває 

плату за навчання упродовж чотирьох років. 

2) Quest University Scholarship виплачується студентам, в 

яких є не тільки відмінні академічні досягнення, а й прояви себе 

у позакласній діяльності, такій як спорт, театр, робота у 

громадських організаціях тощо. В залежності від продуктивності 

та напрямку позакласної діяльності стипендія може бути у розмірі 

від 2000 $ до 16000 $. 

3) Стипендіальна програма Leaders in Elite Athletics & 

Performance Program надає можливість поєднувати академічний 

процес на високому рівні з професійним заняттям спортом та 

заохочується у розмірі 10000 $. 

Детальніше: 

https://questu.ca/admissions/afford/scholarships/ або 

http://grantist.com/grant/stipendii-inostrannym-studentam-

universiteta-quest-university-canada-kanada/ 

Дедлайн: 1 березня 2019. 

 

 

 

https://questu.ca/admissions/afford/scholarships/
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Для викладачів і студентів 

 

 

СТАЖУВАННЯ В РАМКАХ ПРОГРАМИ THE THOMSON 

REUTERS JOURNALISM FELLOWSHIP 

Стипендія Thomson Reuters пропонує досвідченим 

журналістам узяти участь у дослідницьких проектах на різні 

теми. Щороку шість журналістів отримують повну стипендію 

сумою 1 500 фунтів стерлінгів на місяць для стажування 

тривалістю від 3 до 6 місяців. 

Країна: Велика Британія. 

Тривалість: 3-6 місяців. 

Дедлайн: 11 лютого 2019р. 

Дізнатися детальніше: 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fellowships/journalism-

fellowship  

 

 

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. 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fellowships/journalism-fellowship
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fellowships/journalism-fellowship


Грант: для аспірантів – 1 700 швейцарських франків на 

місяць; для дослідників зі ступенем кандидата наук – 1 900 

швейцарських франків на місяць. 

Дедлайн: 28 лютого, 31 липня 2019р. 

Дізнатися детальніше:  

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

cher/grants-from-the-university-of-fribourg.html  

 

 

ДОСЛІДНИЦЬКЕ СТАЖУВАННЯ У  

QUEBEC UNIVERSITY, КАНАДА 

Мета програми стажування – дати можливість студентам, 

для яких дослідження є частиною наукової програми, провести 

дослідження у Квебецькому університеті. Програма призначена 

для студентів магістратури та аспірантури, які відповідають 

вимогам обраної програми. 

Учасникам виплачується стипендія – 15 000 $ (не більш ніж 

2 500 $ на місяць для прожиткових витрат). 

Країна: Канада. 

Тривалість: 2-6 місяців (початок – не пізніше ніж 30 

вересня 2019). 

Дедлайн: 1 березня 2019р. 

Дізнатися детальніше: 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/bourses-et-

subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-

demande/bourse/international-internship-program-

fr158qgt1530125078514#content-9  

 

 

https://www3.unifr.ch/studies/en/mobility/incoming/researcher/grants-from-the-university-of-fribourg.html
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http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/international-internship-program-fr158qgt1530125078514#content-9
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/international-internship-program-fr158qgt1530125078514#content-9
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/international-internship-program-fr158qgt1530125078514#content-9


СТИПЕНДІЇ ВИШЕГРАДСЬКОГО ФОНДУ 

Країна: Чехія, Угорщина, Польща, Словаччина. 

Тривалість: від 1 до 4 семестрів.  

Міжнародний Вишеградський фонд запрошує магістрів та 

молодих науковців взяти участь у стипендіальній програмі. 

Стипендія покриває навчання/наукове дослідження в 

академічних установах країн, що входять до Вишеградської 

четвірки. 

Протягом усього стипендіального періоду стипендіат 

програми отримує можливість працювати в університеті чи 

науковому центрі над дослідницьким проектом будь-якої 

тематики. 

На момент подачі заявки учасник програми повинен здобути 

щонайменше рівень бакалавра. Вікових обмежень для кандидатів 

на здобуття стипендії не встановлено. 

Учасникам програми виплачується стипендія в розмірі 

2300 євро на семестр. Програма не передбачає отримання 

наукового ступеня. 

Дедлайн: 15 березня 2019 р. 

Дізнатися детальніше: на офіційному сайті. 

 
 
 

КОНКУРС ПРОЕКТІВ  

ВІД УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ РАДИ  

ОБМІНУ МОЛОДДЮ  

Де? Польща, Україна 

Період реалізації: між 1 червня та 31 жовтня 2019 р. 

Проекти повинні заохочувати молодь та осіб, що працюють із 

молоддю, до спільної діяльності, яка дозволить взаємно 

http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/


зблизитися, відкрити спільне коріння, подолати упередження та 

стереотипи у сприйнятті спільної історії та сучасних відносин.  

Українські організації, які подають заявки на участь у 

конкурсі, повинні мати партнерську організацію з Польщі, разом 

з якою підготують та реалізують проект. Пошук організації-

партнера можна здійснити тут. 

Пріоритетні напрямки:  

- пізнавання спільного минулого й культурної спадщини;  

- здобуття вмінь, необхідних для активної участі в 

суспільному та професійному житті;  

- зміцнення співпраці й обмін досвідом у сфері технічної та 

галузевої освіти;  

- підтримка активних громадських позицій серед молоді, 

зокрема популяризація підприємництва та волонтерства;  

- зміцнення міжкультурного діалогу шляхом поширення 

відкритості та розуміння серед молоді;  

- зміцнення молодіжних ініціатив із сільських територій і 

малих містечок. 

Дедлайн: 18 березня 2019 р., у випадку, якщо заявку 

подаватиме організація-партнер з Польщі. Кінцевий термін 

подачі документів для українських організацій буде оприлюднено 

Міністерством молоді та спорту України згодом. 

Детальніше: http://monitor-press.com/ua/responsive/7172-

22602.html,  

http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/node/625  
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