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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендіальних, грантових програм 

та конкурсів 

 

 

  



Для викладачів 

 

CТИПЕНДІЇ ДЛЯ МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ  
НА КОРОТКОСТРОКОВІ СТАЖУВАННЯ У ФРАНЦІЇ 

 

Посольство Франції в Україні двічі на рік організовує конкурс 

на короткострокові стажування (2 тижні-1 місяць) у Франції для 

молодих українських науковців. 

Умови до кандидатури: 

бути громадянином України, 

від дати захисту дисертації має пройти менше ніж 5 років, 

кандидат потребує дослідження та/чи тісної співпраці з 

французькою лабораторією. 

 Кандидати, що вже отримували фінансування такого типу за 

останні три роки, не можуть брати участь у конкурсі. 

 Критерії надання стипендії: 

високий рівень академічної підготовки кандидата, 

якісний та аргументований навчальний проект з 

обґрунтуванням професійної орієнтації, 

володіння французькою та/або англійською мовою залежно від 

проекту стажування, 

дослідницькі стажування повинні відбуватись у рамках 

існуючого партнерства або партнерства, що розвивається між 

французькими та українськими науково-освітніми закладами. 

Стипендіати уряду Франції (BGF) отримують наступні 

послуги: 

стипендія у розмірі 1704 €/ місяць, 

допомога з пошуком житла, 

страхування Campus France на період стажування, 

не потрібно оформлювати візу при наявності біометричного 

паспорту, 

витрати на транспорт не покриваються за рахунок стипендії. 



Реченець: 9 лютого 2020 року. 

Детальніше: https://institutfrancais-

ukraine.com/etudier/bourses/bcs 

 

 

 
ПЕДАГОГІЧНЕ СТАЖУВАННЯ У ФІНЛЯНДІЇ ТА ШКОЛА          

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ   
Дати проведення: 8-14 березня 2020 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: +380991720082  

Реченець реєстрації: 19 лютого 2020 р. 

 

 

 

 

 

 

https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bcs
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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/ 

 

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


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 40 років; 

- 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: 1600 злотих на місяць (протягом 10 

місяців). Додатково програма покриває такі витрати (загалом 

близько 4200 злотих протягом місяця):  проживання в Польщі; 

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). 

Реченець: 1 березня 2020 р. 

Дізнатися більше:  

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

 

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 

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


буде можливим призначення стипендії особам, які не знають 

польської мови. 

Реченець: 1 березня 2020 р. 

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

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

 
 

КОРОТКОТЕРМІНОВІ ДОСЛІДНИЦЬКІ ГРАНТИ ВІД ІНСТИТУТУ 
ПІЛЕЦЬКОГО ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

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: 1 березня 2020 року. 

Детальніше: на сайті Інституту Пілецького. 

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


 

 
СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ НАУКОВЦІВ 

ВІД ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦІЇ  

З метою розвитку та підсилення французько-українського 

наукового та університетського співробітництва Посольство 

Франції в Україні відкриває конкурс стипендій (2 тижні - 1 місяць) 

для викладачів та науковців з великим досвідом роботи. 

Короткострокові стипендії для науковців з досвідом призначені 

українським науковцям, які співпрацюють з французькими 

університетськими та науковими закладами. 

Вимоги до кандидатів: 

бути громадянином України, 

від дати захисту дисертації має пройти більше ніж 5 років, 

працювати у наукових ЗВО та/чи наукових установах та 

співпрацюють із аналогічними французькими установами, 

або планувати створити таке співробітництво із лабораторією / 

факультетом. 

Кандидати, що вже отримували фінансування такого типу за 

останні три роки, не можуть брати участь у конкурсі. 

Критерії надання стипендії: 

стажування мають відбуватися у рамках існуючих партнерств 

між закладами та установами вищої освіти і науки Франції та 

України, чи бути поштовхом для створення таких партнерств, 

стипендіальна комісія буде вивчати необхідність такої подорожі у 

контексті розвитку та підсилення французько-українського 

співробітництва. 

Стипендіати уряду Франції (BGF) отримують наступні послуги: 

стипендія у розмірі 2055 €/ місяць, 

допомога з пошуком житла, 

страхування Campus France на період стажування, 



підтримка Campus France в адміністративних процедурах, 

не потрібно оформлювати візу при наявності біометричного 

паспорту, 

витрати на транспорт не покриваються за рахунок стипендії. 

Реченець: 15 березня 2020 р. 

Детальніше: https://institutfrancais-

ukraine.com/etudier/bourses/bhns  

 

 

ATLAS 2020: ПОСТ-ДОКТОРСЬКІ СТАЖУВАННЯ У ФРАНЦІЇ 

Посольство Франції в Україні надає стипендії для здійснення 

тримісячного наукового стажування у Франції для молодих 

українських науковців. 

Ця стипендія мобільності має допомогти у здійсненні 

досліджень у Франції: польові дослідження, робота в бібліотеці та 

архівах. 

Умови фінансування: 

Лауреатам надається фінансова допомога у розмірі 4 704 € на 

три місяці. Ця допомога має допомогти покрити дорожні витрати 

та оплатити проживання на місці. 

Статус стипендіата уряду Франції звільняє від оплати 

консульських зборів та покриває страхування на період дії 

стипендії. 

Критерії відбору: 

бути українцем та працювати в закладі вищої освіти чи 

науковій установі; 

мати диплом кандидата наук. Захист дисертації проведено 

починаючи з 2014 року; 

займатися дослідницькою діяльністю в галузі суспільних та 

гуманітарних наук (антропологія, літературознавство та 

https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bhns?fbclid=IwAR2kHCA3IpxN6WWzU1ldzgly0ezkjC3cU8Ttnz9ELlJ5h0p23Qldiiha5nU
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bhns?fbclid=IwAR2kHCA3IpxN6WWzU1ldzgly0ezkjC3cU8Ttnz9ELlJ5h0p23Qldiiha5nU


мистецтвознавство, історія, географія, філософія, політичні науки, 

соціологія, археологія і т.д.). 

Науковець повинен знайти місце для стажування і має бути 

запрошеним дослідницькою лабораторією чи центром. Лист-

запрошення з чітко прописаними умовами стажування, 

підписаний приймаючою стороною, направляється до Посольства 

Франції в Україні та партнерів програми. 

У пошуку установи, в якій можна пройти стажування, 

допоможе каталог наукових інституцій Франції: 

https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr/. 

Реченець: 16 березня 2020 року. 

Детальніше: https://institutfrancais-

ukraine.com/etudier/bourses/atlasfmsh 

 

 

 

     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; 

2. не має громадянства Польщі; 

https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/atlasfmsh
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/atlasfmsh


3. працює в закладі вищої освіти або науковому підрозділі за 

межами Польщі; 

4. принаймні з 2018 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 2015 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 

Реченець: 15 квітня 2020 р. 

Детальніше: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/program-

im-stanislawa-ulama-zapraszamy-zagranicznych-naukowcow-do-

polski 

 

 

 

 

 

 



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 

 

СТАЖУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КОМІСІЇ 

Де: Брюссель, Бельгія 

Тривалість стажування: 3-5 місяців  

Під час стажування в Європейській Комісії або одному з її 

відомчих інститутів його учасники отримують унікальну 

можливість набути безцінний досвід роботи. Більша частина 

стажування проходить в Брюсселі, але також можна пройти тренінг 

у Люксембурзі та інших містах ЄС.  

Організатори пропонують: 

стипендія – 1000 € в місяць; 

оплата вартості візи і транспортних витрат. 

Вимоги до учасників: 

- вища освіта; 

- знання двох мов ЄС (рівень С), одна з мов – англійська, 

французька, німецька; 

- відсутність досвіду роботи в будь-якій установі або агенції 

ЄС. 

Заявки подаються онлайн. Кандидатів обирають, зважаючи на 

академічний досвід, знання мов та мотивацію. 

Реченець: 30 січня і 30 серпня (щороку). 

Детальніше: https://ec.europa.eu/stages/home_en 

 

EU STUDY DAYS  (ЄВРОШКОЛИ) ВІД ПРЕДСТАВНИЦТВА 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНІ 

Представництво Європейського Союзу в Україні у співпраці з 

Українським освітнім центром реформ оголошують набір учасників 

на сесії EU Study Days in Ukraine, які відбудуться у 2020 році: 

9-12 квітня 2020 р. у місті Кропивницький 

28-31 травня 2020 р. у місті Львів 

18-21 червня 2020 р. у місті Кривий Ріг 

https://ec.europa.eu/stages/home_en


23-26 липня 2020 р. у місті Бердянськ 

Єврошкола - це унікальна можливість для українських 

студентів та випускників ЗВО: 

- отримати нові знання від найкращих експертів з 

Європейського Союзу та України; 

- вивчити ключові моменти у відносинах між Україною та 

Європейським Союзом у сферах політики, економіки, 

енергетики, безвізового режиму, освіти та прав людини; 

- поспілкуватися з представниками інституцій Євросоюзу 

та науковцями;  

- долучитися до мережі активної молоді для обміну досвідом 

та впровадження спільних ініціатив у майбутньому. 

Хто може взяти участь? 

Участь можуть взяти студенти (останні курси) та випускники 

українських ЗВО (які закінчили університет не більше, ніж три роки 

тому) з усіх регіонів України. 

Пріоритет буде надаватися студентам та випускникам, що 

здобули (або здобувають) освіту за спеціальностями: міжнародні 

відносини, європейські студії, право, політологія, економіка, 

фінанси, бізнес, соціологія, журналістика, історія, культурологія, 

філософія та філологія.  

Участь у Єврошколі є безкоштовною для відібраних студентів. 

Організатори оплачують проїзд, проживання та харчування 

учасників з інших міст. 

Робочі мови Єврошколи – українська та англійська. Знання 

англійської мови (вміння говорити та читати англійською, а також 

розуміти усне мовлення) є обов’язковим для участі.  

Детальніше:  www.facebook.com/EUStudyDays  

 
 
 
 

http://www.facebook.com/EUStudyDays


СЕМЕСТРОВА ПРОГРАМА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ  
З ОСТРАВСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ (ЧЕХІЯ) 

 

Тривалість програми: 3 місяці. 

Брати участь в програмі можуть студенти факультету 

іноземних мов під час І або ІІ семестру (за винятком першого та 

останнього семестру бакалаврату та останнього семестру 

магістратури). 

Щоб подати заявку для участі  в програмі студент повинен 

заповнити реєстраційну форму. 

І. Осінньо/зимовий семестр – вересень-грудень. 

Реєстрація на програму: до 10 квітня. 

ІІ. Весняно/літній семестр – лютий-червень. 

Реєстрація на програму: до листопада. 

Учасник програми мобільності повинен володіти мовою 

навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчальних 

дисциплін. 

Вартість навчання та проживання 

Навчання здійснюється безкоштовно. 

Витрати, пов’язані з проживанням, харчуванням, візою, 

страхуванням, а також транспортні витрати учасник програми 

покриває самостійно. На прохання студента Остравський 

університет надає допомогу в забезпеченні житла на період 

навчання (орієнтовно 80 євро/місяць). 

Детальнішу інформацію щодо участі в Програмі можна 

дізнатися у відділі міжнародних зв’язків університету 

(гуртожиток №2 ТНПУ). 

 

https://forms.gle/9WGL2wjtQK78Rb8G6
https://forms.gle/9WGL2wjtQK78Rb8G6
https://forms.gle/9WGL2wjtQK78Rb8G6


СЕМЕСТРОВА ПРОГРАМА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В 
ГУМАНІТАРНО-ПРИРОДНИЧОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  

ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ (ПОЛЬЩА) 
 

Тривалість стажування: мінімум 92 дні. 

Брати участь в програмі можна під час І або ІІ семестру (за 

винятком першого та останнього семестру бакалаврату та 

останнього семестру магістратури): 

І. Осінньо/зимовий семестр – жовтень-грудень. 

Реєстрація на програму: до 10 квітня 

ІІ. Весняно/літній семестр – березень-червень. 

Реєстрація на програму: до 1 листопада 

Напрямки навчання в UJD: тут. 

Учасник програми обміну повинен володіти мовою навчання на 

рівні, достатньому для засвоєння навчальних дисциплін. 

Вартість навчання та проживання 

Навчання в UJD для учасників академічного обміну 

є безкоштовним. У випадку припинення навчання під час 

триваючого семестру (за винятком форс-мажорних обставин), 

студент зобов'язаний повернути вартість навчання UJD в розмірі 

400 євро. 

Вартість проживання в студентському гуртожитку UJD для 

студентів ТНПУ – 50 зл./міс. 

Під час участі в програмі є можливість відвідувати курси з 

вивчення польської мови (5-10 зл. /заняття). Кожен учасник курсів 

отримає сертифікат про закінчення курсів із зазначенням кількості 

годин і здобутого рівня володіння польською мовою. 

 Необхідні документи: 

- заповнена реєстраційна форма; 

- направлення на навчання (skierowanie na staż) - видається 

ТНПУ; 

- особиста анкета (kwestionariusz osobowy); 

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
http://www.ujd.edu.pl/uploads/article/zakadka-wykaz-kierunkow-studiow-cbed9feb32.pdf
http://www.skrzat.ajd.czest.pl/index.php?page=akademik
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uny4Kv9m7ZSFKIImRy6STgW3PsYWmSM-U7f74yJdGUhfsg/viewform?c=0&w=1
http://www.ujd.edu.pl/uploads/article/kwestionariusz-dla-studenta-ubie-65ec9426a6.docx


- трьохстороння угода між студентом, ТНПУ та UJD (umowa 

trójstronna); 

- ксерокопія закордонного паспорта (для участі в програмі 

студенту потрібно отримати національну візу); 

- медична довідка; 

- cтраховий поліс; 

- заповнені заяви (додатки 1, 2, 5 Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність). 

 Детальнішу інформацію щодо участі в Програмі можна 

дізнатися у відділі міжнародних зв’язків університету 

(гуртожиток №2). 

 

  

http://www.ujd.edu.pl/uploads/article/umowatrojstronnaplen-8e0380fddd.docx
http://tnpu.edu.ua/about/public_inform/upload/2017/Polozhennia_pro_poriadok_realizatsii_prava_na_akademichnu_mobilnist.pdf
http://tnpu.edu.ua/about/public_inform/upload/2017/Polozhennia_pro_poriadok_realizatsii_prava_na_akademichnu_mobilnist.pdf


Для викладачів і студентів 

 

ЛІТНІ КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ  
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ  

 

Національне агентство академічних обмінів (NAWA) запрошує 

іноземних студентів та викладачів польської мови до Польщі на 

літні курси польської мови та культури. 

Учасники курсів матимуть можливість інтенсивно вивчати 

польську мову (близько 20 занять на тиждень), розмовляти 

польською на заняттях та поза ними (на вулицях, у ресторані, під 

час зустрічей із поляками), а також відвідувати польські міста, 

спілкуватися з іноземними студентами або реалізовувати спільні 

проєкти. 

Заявку на участь у програмі можуть подавати: 

- студенти-іноземці, які вивчають польську мову; 

- студенти-іноземці, які знають англійську мову принаймні на 

рівні B1; 

- викладачі польської мови, які працюють у закордонних 

академічних осередках. 

Реченець: 18 лютого 2020 року. 

Детальніше: https://nawa.gov.pl/…/letnie-kursy-jezyka-i-

kult…/ogloszenie  

 

КОНКУРС ПРОЄКТІВ  
ВІД УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБМІНУ МОЛОДДЮ  

 

Де? Польща, Україна 

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

Проекти повинні заохочувати молодь та осіб, що працюють із 

молоддю, до спільної діяльності, яка дозволить взаємно зблизитися, 

відкрити спільне коріння, подолати упередження та стереотипи у 

сприйнятті спільної історії та сучасних відносин.  

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/letnie-kursy-jezyka-i-kultury-polskiej/ogloszenie?fbclid=IwAR23lKlkP4u3w7N2Y1utXGDx_ice2FKVBGpv09y-SEAXrH0iuuWcppszGk4
https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/letnie-kursy-jezyka-i-kultury-polskiej/ogloszenie?fbclid=IwAR23lKlkP4u3w7N2Y1utXGDx_ice2FKVBGpv09y-SEAXrH0iuuWcppszGk4


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. 

Реченець: 21 лютого 2020 р. (якщо заявку подаватиме 

організація-партнер з Польщі). Кінцевий термін подачі документів 

у випадку, якщо ініціатором проєкту є українська сторона, буде 

оприлюднено Міністерством молоді та спорту України згодом. 

Детальніше: 

http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/blog/konkurs-wnioskow-

polsko-ukrainskiej-rady-wymiany-mlodziezy-2020-otwarty  

 

 

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 

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/organisations/?b_order=lastmod&b_offset=0&b_limit=10&b_name=&b_actions%5B%5D=action-9&b_organisation_countries%5B%5D=country-22&b_browse=1
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/blog/konkurs-wnioskow-polsko-ukrainskiej-rady-wymiany-mlodziezy-2020-otwarty
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/blog/konkurs-wnioskow-polsko-ukrainskiej-rady-wymiany-mlodziezy-2020-otwarty


дослідження на всіх спеціальностях університету. Документи 

потрібно надіслати 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. 

Реченець: 28 лютого 2020 р. 

Дізнатися детальніше:  

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

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

 
ЛІТНЯ ШКОЛА СЛОВ’ЯНСЬКИХ СТУДІЙ  

У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ 

Українським студентам та викладачам вишів надають 

стипендії на участь у Літній школі слов’янських студій у Чеській 

Республіці. Її проводять з метою вивчення чеської мови. 

Літня школа передбачає курси чеської мови тривалістю майже 

місяць. Під час відбору заявок перевага надаватиметься тим 

кандидатам, які вже вивчають чеську. 

Усі витрати, пов’язані з перебуванням та навчанням учасників, 

покриває чеська сторона.  

Вік учасників: від 18 років. 

Термін подачі заявок: 28 лютого 2020 року. 

Детальніше: https://mon.gov.ua/ua/news/studentam-ta-

vikladacham-vishiv-proponuyut-vivchati-inozemnu-movu-u-cheskij-

litnij-shkoli-rozpochavsya-prijom-zayavok-vid-

kandidativ?fbclid=IwAR1vixx-

vbnaZplA6x00kAu6sTskkJRFV3n6mVCWPn3PG2gAKLI8K_5o1U0  

 

 

 

 

https://www3.unifr.ch/studies/en/mobility/incoming/researcher/grants-from-the-university-of-fribourg.html
https://www3.unifr.ch/studies/en/mobility/incoming/researcher/grants-from-the-university-of-fribourg.html
https://mon.gov.ua/ua/news/studentam-ta-vikladacham-vishiv-proponuyut-vivchati-inozemnu-movu-u-cheskij-litnij-shkoli-rozpochavsya-prijom-zayavok-vid-kandidativ?fbclid=IwAR1vixx-vbnaZplA6x00kAu6sTskkJRFV3n6mVCWPn3PG2gAKLI8K_5o1U0
https://mon.gov.ua/ua/news/studentam-ta-vikladacham-vishiv-proponuyut-vivchati-inozemnu-movu-u-cheskij-litnij-shkoli-rozpochavsya-prijom-zayavok-vid-kandidativ?fbclid=IwAR1vixx-vbnaZplA6x00kAu6sTskkJRFV3n6mVCWPn3PG2gAKLI8K_5o1U0
https://mon.gov.ua/ua/news/studentam-ta-vikladacham-vishiv-proponuyut-vivchati-inozemnu-movu-u-cheskij-litnij-shkoli-rozpochavsya-prijom-zayavok-vid-kandidativ?fbclid=IwAR1vixx-vbnaZplA6x00kAu6sTskkJRFV3n6mVCWPn3PG2gAKLI8K_5o1U0
https://mon.gov.ua/ua/news/studentam-ta-vikladacham-vishiv-proponuyut-vivchati-inozemnu-movu-u-cheskij-litnij-shkoli-rozpochavsya-prijom-zayavok-vid-kandidativ?fbclid=IwAR1vixx-vbnaZplA6x00kAu6sTskkJRFV3n6mVCWPn3PG2gAKLI8K_5o1U0
https://mon.gov.ua/ua/news/studentam-ta-vikladacham-vishiv-proponuyut-vivchati-inozemnu-movu-u-cheskij-litnij-shkoli-rozpochavsya-prijom-zayavok-vid-kandidativ?fbclid=IwAR1vixx-vbnaZplA6x00kAu6sTskkJRFV3n6mVCWPn3PG2gAKLI8K_5o1U0


МІЖНАРОДНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ У БЕЛГРАДІ, 

СЕРБІЯ 

Міжнародний студентський тиждень у Белграді - це 

студентський фестиваль, який традиційно проводиться щорічно з 

2006 року у місті Белград, Сербія. Фестиваль відкритий для 

студентів з усього світу. Період проведення- 13-21 липня 2020 року. 

 

Щорічно ISWiB збирає понад 200 молодих людей, включаючи 

учасників, модераторів та волонтерів. Ідея фестивалю - зв’язати 

молодь через роботу в декількох різних майстернях, створених так, 

щоб кожен семінар охоплював значне поле суспільства, в якому ми 

живемо. Завдяки семінарам, тісному спілкуванню та співпраці, 

інтерактивним лекціям та різним відкритим заходам студенти 

будуть вміти отримувати нові знання та обмінюватися ідеями. Вони 

також матимуть можливість встановити професійні контакти з 

видатними професорами та професіоналами з різних галузей та 

розробляти та створювати нові проекти самостійно. 

 

Вартість: 150 EUR (включає проживання, 3-разове 

харчування, воркшопи, футболка учасника) 

Вік учасників: 18-30 років років. 

Термін подачі заявок: 29 лютого 2020 року. 

Детальніше: https://iswib.org/apply/ 

 
 

ДОСЛІДНИЦЬКЕ СТАЖУВАННЯ У  
QUEBEC UNIVERSITY, КАНАДА 

Країна: Канада. 

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

2020). 

Мета програми стажування – дати можливість студентам, для 

яких дослідження є частиною наукової програми, провести 

дослідження у Квебецькому університеті. Програма призначена для 

https://iswib.org/apply/


студентів магістратури та аспірантури, які відповідають вимогам 

обраної програми. 

Учасникам виплачується стипендія – 15 000 $ (не більш ніж 

2500 $ на місяць для прожиткових витрат). 

Реченець: 1 березня 2020р. 

 Детальніше: http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/bourses-et-
subventions/concours-
anterieurs/bourse?id=unhd79281561647688100& 

 
 
 

КОНКУРС ФРАНЦУЗЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ПРОЄКТІВ 2020 

Посольство Франції в Україні  організовує у 2020 році конкурс 

проєктів (двічі на рік) для французьких та українських закладів 

вищої освіти. 

Ця ініціатива спрямована на підтримку або ініціювання 

франко-українського партнерства у науковій та університетській 

сферах. 

Кандидатам пропонується заповнити додану форму 

французькою чи українською мовами. 

Реченець: 1 березня 2020 року. 

Детальніше: https://institutfrancais-

ukraine.com/etudier/bourses/appel_a_projet_2020 

 

  
 

КОНКУРС СТИПЕНДІЙ УРЯДУ ФРАНЦІЇ  
НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Кандидати на отримання стипендії можуть подавати заявки на 

навчання: 

у магістратурі (Master) за будь-якою дисципліною, 

тривалістю  від 6 до 9 місяців ( 700 євро/місяць), 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse?id=unhd79281561647688100&
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse?id=unhd79281561647688100&
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse?id=unhd79281561647688100&
https://institutfrancais-ukraine.com/uploads/files/2020/Bourses/forme%20Appel_projet-1.doc
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/appel_a_projet_2020
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/appel_a_projet_2020


в аспірантурі під французько-українським подвійним 

науковим керівництвом для роботи над дисертацією: три наукові 

стажування по 3 місяці впродовж 3 років ( 1060 євро/місяць). 

Умови до кандидатури: 

бути громадянином України віком до 30 років, 

мати диплом про вищу освіту українського навчального закладу 

(Бакалавр / Спеціаліст / Магістр). 

Критерії надання стипендії: 

високий рівень академічної підготовки кандидата, 

якісний та аргументований навчальний проект з 

обґрунтуванням професійної орієнтації, 

володіння французькою та/або англійською мовою залежно від 

навчального проекту, 

для аспірантів - розробка індивідуального студентського 

проекту в рамках вже існуючого або новоствореного французько-

українського проекту співпраці в освітній та/або науковій сфері. 

Стипендіати уряду Франції (BGF) отримують наступні 

послуги: 

щомісячна стипендія протягом місяців навчання у Франції, 

статус BGF дає право на безкоштовну студентську візу, 

звільнення від плати за зарахування  до державних 

установ  Міністерства освіти, досліджень та інновацій  Франції, 

наприклад:  до університетів, 

право на студентське житло та допомога з його пошуком, 

соціальне та медичне страхування на період навчання, 

підтримка Campus France в адміністративних процедурах. 

Реченець: 9 березня 2020 року. 

Детальніше: https://institutfrancais-

ukraine.com/etudier/bourses/bgf 

 

 

https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bgf
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bgf


 „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). 

Комплект документів потрібно надіслати електронною поштою 

на адресу: stypendia.studium@uw.edu.pl  

Реченець: 15 березня 2020 р. 

mailto:stypendia.studium@uw.edu.pl


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

na-stypendia-wschodnie/?fbclid=IwAR3cgng8uCAnlleA-

Xo5vwGhgcKBAhjaPezh-Wq_LKMSPdGkkbABZ4O2RFY 

 

 

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. 

Реченець: 15 березня 2020 р. 

Дізнатися детальніше: на офіційному сайті. 

 
 

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)  

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
https://studium.uw.edu.pl/event/xviiity-konkurs-na-stypendia-wschodnie/?fbclid=IwAR3cgng8uCAnlleA-Xo5vwGhgcKBAhjaPezh-Wq_LKMSPdGkkbABZ4O2RFY
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/


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 

 

 

ЛІТНЯ ШКОЛА ПУБЛІЧНОЇ ІСТОРІЇ У ПОЛЬЩІ 

Коли? 1-5 червня 2020 року. 

Де? Вроцлав, Польща 

Інститут історії Вроцлавського університету, Центр історії 

„Zajezdnia” та Міжнародна федерація публічної історії запрошують 

студентів, кандидатів наук та практиків поділитися своїми 

дослідженнями в рамках ІІІ Літньої школи публічної історії. 

Пропозиції, які просять надсилати англійською мовою, можуть 

(але не мусять) стосуватись наступних галузей: 

Історичні наративи 

Історія та політика 

Історія та пам'ять 

Електронна історія 

Цифрові гуманітарні науки 

Усна історія 

Візуальна історія 

Музеї, виставки, архіви 

Фестивалі та реконструкції 

Історія освіти 

Історична журналістика 

Популяризація історії 

Історія та засоби масової інформації 

Ігри, пов'язані з історією 

https://kaust.edu.sa/en/study/admissions-faqs
https://publichistorysummerschool.wordpress.com/


Управління проектами 

 Щоб подати заявку, потрібно надіслати реферат доповіді 

(максимум 350 слів) з короткою біографічною запискою [ваша 

освіта, сучасні дослідження, публікації / основні досягнення та 

наукові інтереси]. 

Реченець: 15 квітня 2020 року. 

Детальніше: 

https://publichistorysummerschool.wordpress.com/   

 

 

ОСІННЯ ШКОЛА «ЕТНІЧНІ МЕНШИНИ В 
ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ, АНАЛІЗ І 

ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ КОНФЛІКТІВ»  

Місцепроведення: Кишинів (Молдова) та Чернівці (Україна). 

Термін проведення: 13-21 вересня 2020 року. 

Захід організовує Молдова-Інститут Лейпциґ (Moldova-Institut 

Leipzig) у співпраці з факультетом історії і філософії Державного 

університету Молдови та Чернівецьким національним 

університетом ім. Юрія Федьковича в рамках програми Німецької 

служби академічних обмінів (DAAD) «Східно-західне партнерство». 

Цільова група: грузинські, молдавські, білоруські, українські 

та німецькі студенти, аспіранти і викладачі гуманітарних і 

соціальних наук (соціологія, філологія, історія, журналістика, 

політологія), які цікавляться політикою щодо етнічних меншин, 

територіальними, етичними і культурно зумовленими конфліктами, 

а також студенти правознавства як майбутні фахівці з 

міжнародного права. 

В рамках осінньої школи заплановано фахові доповіді, дискусії, 

візити до державних інституцій, розмови з експертами та 

працівниками громадських організацій, зустрічі з представниками 

етнічних менших в Кишиневі, Компаті, Оргієві та Чернівцях, а 

https://publichistorysummerschool.wordpress.com/


також тематичні екскурсії. Крім того, проект передбачає дискусії за 

круглим столом і виконання індивідуального завдання (проектна 

робота). 

Міжнародна осіння школа пропонує можливість долучитися до 

дискусії із власною науковою доповіддю. 

Фінансування проекту відбувається з коштів Міністерства 

закордонних справ ФРН. Молдова-Інститут Лейпциґ покриває 

витрати на участь в програмі, проживання, харчування, а також 

транспортні видатки.  

Реченець: 15 квітня 2020 року. 

Детальніше: 

http://interof.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data[343][id]=12283 

 

 

ВОРКШОП «ПОДОЛАННЯ МИНУЛОГО І КОНФЛІКТИ 
ПАМ’ЯТІ» 

 

Місцепроведення: Лейпциг та Берлін (Німеччина). 

Термін проведення: 24 вересня - 2 жовтня 2020 року. 

Захід організовує Молдова-Інститут Лейпциґ (Moldova-Institut 

Leipzig) у співпраці з факультетом історії і філософії Державного 

університету Молдови та Чернівецьким національним 

університетом ім. Юрія Федьковича в рамках програми Німецької 

служби академічних обмінів (DAAD) «Східно-західне партнерство». 

Цільова група: грузинські, молдавські, українські та німецькі 

студенти, аспіранти і викладачі гуманітарних і соціальних наук 

(історія, журналістика, політологія і культурологія), які займаються 

питаннями культури пам’яті та переоцінки минулого в рамках 

навчання чи наукової або професійної діяльності. 

Мета воркшопу: проаналізувати ставлення до націонал-

соціалістичного минулого, часів сталінського терору та епохи 

Німецької демократичної республіки, сфокусувати увагу на викладі 

http://interof.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data%5b343%5d%5bid%5d=12283


подій Голокосту, а також з’ясувати полемічні моменти останніх 

десятиліть та поглибити мережу обмінів. Проєкт ставить на 

передній план питання про те, яке бачення історії ХХ століття 

мають учасники з Республіки Молдова, України, Німеччини та 

Грузії. 

Проєкт передбачає знайомство з культурою пам’яті на прикладі 

міст Лейпциґ і Берлін. Учасники матимуть можливість пов’язати 

отримані знання з відповідними місцями пам’яті, проаналізувати 

їхній вплив і дати критичну оцінку їхній концепції. 

В рамках воркшопу передбачено фахові доповіді, дискусії, 

відвідини музеїв, а також тематичні екскурсії. 

Поза тим заплановано обговорення за круглим столом та 

виконання індивідуального завдання (проєктна робота). 

Міжнародний воркшоп також дає можливість виступити з власною 

науковою доповіддю. 

Фінансування проєкту відбувається з коштів Міністерства 

закордонних справ ФРН. Молдова-Інститут Лейпциґ покриває 

витрати на участь в програмі, проживання, харчування, а також 

транспортні видатки. 

Реченець: 25 квітня 2020 року. 

Детальніше: 

http://interof.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data[343][id]=12283 

 

 
 

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 

http://interof.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data%5b343%5d%5bid%5d=12283


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/

