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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендіальних, грантових програм 

та конкурсів 

(інформація сортується відповідно до термінів прийому заявок та 

подається у 3-ох категоріях: 

 для студентів; 

 для викладачів; 

 для викладачів і студентів) 

 

 

 

 

 



 

Для викладачів 

 

СТИПЕНДІЯ ТА НАУКОВИЙ ГРАНТ  

ІМЕНІ КШИШТОФА СКУБІШЕВСЬКОГО 

Стипендія та науковий грант надають можливість проводити 

наукові дослідження в Польщі протягом 2019–2020 н.р. у 

співпраці з Варшавським університетом або з іншим польським 

закладом вищої освіти у галузі права, політичних наук або 

новітньої історії.  

Тривалість: стипендія - до 9 місяців, науковий грант - до 3 

місяців. 

Вимоги до кандидатів: 

– ступінь кандидата наук (чи мають значний науковий 

доробок) або 

– мають великі досягнення на благо суспільства, зокрема у 

сфері поширення демократії та принципів правової держави. 

Перевагу надаватимуть кандидатам віком до 40 років.  

Знання іноземних мов, зокрема англійської, буде вагомим 

критерієм у виборі кандидатів. Бажане володіння польською 

мовою. За необхідності фонд надасть можливість одержувачеві 

стипендії або наукового гранту пройти курс польської мови під 

час перебування в Польщі. 

Детальніше про стипендію та науковий грант: тут. 

Дедлайн: 8 квітня 2019 р.  

 

 

 

 

http://www.skubi.net/stypendium2019.html


 

 

VI МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«SCIENCE PROGRESS IN EUROPEAN COUNTRIES: 

NEW CONCEPTS AND MODERN SOLUTIONS» 

Місцепроведення: Штутгарт, Німеччина. 

Дата проведення:19 квітня 2019 р. 

Форма участі у конференції: дистанційна. 

У конференції візьмуть участь представники учбових 

закладів та установ із усього світу. 

Прийом робіт до 12 квітня 2019. 

Збірник робіт з матеріалами конференції буде надіслано до 15 

травня 2019. 

Електронна скринька для листування: conf190419@ukr.net 

 

 

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; 

mailto:conf190419@ukr.net


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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СТИПЕНДІЇ ІМЕНІ РОБЕРТА БОША  

В АНАЛІТИЧНОМУ ЦЕНТРІ «ЧАТЕМ ХАУС» (ЛОНДОН)  

Королівська Академія лідерства та міжнародних відносин 

надає стипендії від Академії Роберта Боша на дослідження в 

аналітичному центрі «Чатем Хаус». Стипендія призначена для 

осіб, робота яких пов’язана з наукою, громадськими 

організаціями, бізнесом, урядовими відомствами, громадянським 

суспільством або ЗМІ. 

Вимоги до кандидатів: кандидат повинен мати 

щонайменше диплом бакалавра; перевага надається кандидатам 

з дипломом магістра з міжнародним профілем.  

Тривалість програми: 10 місяців, вересень 2019 – липень 

2020 року. Обсяг стипендії: 2340 фунтів стерлінгів/місяць.  

Дедлайн: 29 квітня 2019 року.  

Детальніше: https://www.prostir.ua/?grants=stypendiya-

akademiji-im-roberta-bosha-2 

 

ГРАНТИ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ-ХІМІКІВ НА НАВЧАННЯ  

В АСПІРАНТУРІ UNIVERSITY OF YORK  

Де? Великобританія 

Коли? з жовтня 2019 року по вересень 2020 року.  

Факультет хімії Йоркського університету пропонує кілька 

видів стипендій для аспірантів-дослідників з різним фінансовим 

фондом:  

Wild Platinum Scholarship покриває 100% витрат на навчання 

для учасників з країн – не членів ЄС.  

Wild Gold Scholarship покриває 50% витрат на навчання для 

учасників з країн – не членів ЄС.  

Wild Prize – £2000 для учасників, які хочуть проводити власне 

дослідження (виплачуються у 1-й рік навчання).  

https://www.prostir.ua/?grants=stypendiya-akademiji-im-roberta-bosha-2
https://www.prostir.ua/?grants=stypendiya-akademiji-im-roberta-bosha-2


Дедлайн: 30 квітня 2019 року   

Детальніше: 

https://www.york.ac.uk/chemistry/postgraduate/research/fundin

g/wild/#tab-3 

 

СТИПЕНДІЯ В АКАДЕМІЇ SCHLOSS SOLITUDE 

ДЛЯ МИТЦІВ ТА НАУКОВЦІВ У НІМЕЧЧИНІ 

Тривалість: 6, 9, 12 місяців. 

Науковці, художники та митці з різних країн світу 

запрошуються подавати заявки з таких сфер як: VISUAL 

(візуальне мистецтво та медіа), AURAL & PHYSICAL (музика та 

мистецтво), DIGITAL (цифрове мистецтво, ігри, цифрова 

журналістика, цифрове видання), SPATIAL (архітектура та 

дизайн), TEXTUAL (література та мова), SOCIETAL (освіта, 

сприяння і підтримка, теорія), SCIENTIFIC (гуманітарні, 

соціальні, природничі та економічні науки). 

Програма спрямована на заохочення критичної рефлексії та 

художньої творчості, а також на зустрічі з різних дисциплін. 

Художникам, ученим і культурним діячам пропонується 

подавати заявки на стипендії у вищезазначених сферах. Вік 

кандидатів – до 40 років. Робоча мова – англійська. 

Дедлайн: 30 квітня 2019 року. 

Детальніше: Call_fellowships_2020-2021_ASS 

https://application.akademie-solitude.de/ 

http://www.akademie-solitude.de/en/fellowship/residency/ 
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ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОГРАМА З ПОЛІТОЛОГІЇ   

В УНІВЕРСИТЕТІ ТАРТУ  

Аспіранти та дослідники зі ступенем PhD можуть подаватися 

на 5-місячну дослідницьку програму в університеті Тарту 

(Естонія).  

Стипендіальна програма зосереджена на політичних та 

суспільних трансформаціях в Євразії та Східній Європі у 

порівняльній перспективі. Метою програми є розвиток 

аналітичних і дослідницьких навичок серед молодих науковців. 

Під час програми відібрані кандидати працюватимуть над 

індивідуальним дослідженням під керівництвом досвідчених 

науковців.  

Пріоритетні напрями: суспільні науки.  

Дедлайн: 09 травня 2019 року.  

Детальніше: http://ceurus.ut.ee/cfa-osf-eurasia-programme-

fellowships-2019-2020/  

 

 

СХІДНА ЛІТНЯ ШКОЛА У ВАРШАВІ 

Де? Польща 

Коли? 28 червня – 28 липня 2019 р.  

Мета проведення – можливість ознайомлення із ситуацією в 

науковій галузі, знайомство з новим оточенням і видатними 

вченими, оцінка ресурсів польських архівів і бібліотек.  

Умови участі: 

- повноправними учасниками школи можуть бути 

виключно іноземці, випускники закладів вищої освіти, 

які проводять власні наукові дослідження;  

- кандидати повинні володіти двома мовами школи, 

якими проходитимуть лекції, польською та англійською, 

http://ceurus.ut.ee/cfa-osf-eurasia-programme-fellowships-2019-2020/
http://ceurus.ut.ee/cfa-osf-eurasia-programme-fellowships-2019-2020/


на рівні, достатньому для розуміння занять та участі в 

них;  

- вік заявників – до 35 років.  

Перевага буде надаватися кандидатам, спеціалізацією яких є 

історія та сучасність Східної Європи, особливо XIX–XXI ст., а 

також період краху комунізму і трансформації країн регіону. 

Кандидати можуть подавати заявку на фінансування, щоб 

покрити повністю або частково (залежно від країни походження) 

вартість перебування в школі (готель, харчування, лекції, 

матеріали, навчальні тури). 

Кандидатам необхідно надіслати на адресу 

wsl.studium@uw.edu.pl такі документи: 

– заповнена анкета школи, 

– заява про прийняття з описом робіт і наукових інтересів, а 

також темою реферату, 

– резюме (curriculum vitae) з фотографією, 

– перелік всіх наукових публікацій, 

– два відгуки дослідників проблематики, якою займається 

кандидат (бажано одна з Польщі), 

– копія диплому про закінчення закладу вищої освіти. 

Заяву та анкету необхідно подавати польською мовою, а 

резюме – англійською. 

Дедлайн: 20 травня 2019 р. 

Детальніше за посиланням. 
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КОНКУРС НА ОТРИМАННЯ НАУКОВОЇ ПРЕМІЇ 

ВІД УНІВЕРСИТЕТУ TON DUC THANG  

Де? Хошімін (В’єтнам). 

Мета заснування премії — вшанування та підтримка 

видатних вчених з усього світу, які зробили значний внесок 

у наукові дослідження та розвиток сучасного суспільства. 

Головними умовами для участі в конкурсі є значні успіхи 

кандидатів у науковій роботі та наявність наукових публікацій, 

присвячених актуальним суспільним проблемам. 

Необхідні документи: 

– аплікаційна форма (доступна на сайті); 

– CV (форма доступна на сайті); 

– повний текст наукових робіт; 

– підтвердження відповідності критеріям відбору (на вимогу 

відбіркового комітету). 

Дедлайн: 30 травня 2019 року. 

Детальніше про критерії відбору кандидатів та умови участі 

в конкурсі можна дізнатись за посиланням. 

 

МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ДЛЯ ОСВІТЯН і НАУКОВЦІВ 

Місцепроведення: 

1. Варшава – Констанц – Цюрих (Польща – Німеччина – 

Швейцарія) - 15-22 квітня 2019 р. 

2. Краків – Флоренція – Варшава (Польща – Італія) - 24-31 травня 

2019 р. 

Тривалість програми: 8 днів.                                                

Чисельність групи: до 10 учасників. 

Програма передбачає: 

http://prize.tdtu.edu.vn/announcement-of-tdtu-prize-2019


- Ознайомлювальні візити до провідних 

університетів/шкіл/освітніх центрів та інституцій – 12 год.; 

- Прослуховування та опрацювання навчально-

демонстраційних курсів від провідних польських, італійських, 

німецьких та українських фахівців за напрямом «Інноваційні 

методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці» 

(лекції, тренінги, воркшопи, мультимедійні майстерні – прохання 

мати з собою ноутбук/планшет/смартфон) – 36 год.; 

- Ознайомлення із діяльністю європейських освітніх установ 

(університетів, шкіл, гімназій) – 6 год.; 

-  Участь у міжнародних конференційних подіях освітнього 

спрямування – 18 год.; 

- Ознайомлення з культурою і традиціями Польщі, Італії, 

Німеччини, Швейцарії, а також - сучасними освітніми 

тенденціями – 4 год.; 

- Підготовка міжнародної публікації (поза-аудиторна робота) – 

32 год.; 

- Отримання Міжнародного диплому/сертифікату 

підвищення кваліфікації (72-108 год.) або міжнародного 

Сертифікату про науково-педагогічне стажування (72-108 год.) – 

відповідно до опрацьованих учасником годин Програми. 

Вартість Програми підвищення кваліфікації – 550 євро, що 

включає: навчальний та ознайомлювальний модулі, Міжнародний 

диплом/сертифікат підвищення кваліфікації/стажування; 

трансфер (автобус) Київ-Краків/Варшава-Київ, проживання, 

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

екскурсійна програма (2 оглядові екскурсії). 

Вартість Програми міжнародного стажування (без 

трансферу, проживання і харчування) – 250 євро, що 

включає: навчальний та ознайомлювальний модулі, Сертифікат 



про міжнародне стажування, кава-брейки під час заходів, 

екскурсійна програма (2 екскурсії). Проїзд, проживання, 

харчування – сплачуються окремо. 

При поданні групової заявки знижки – до 5 %. 

Реєстрація триває до 10 квітня та 19 травня – відповідно. 

Заявки (у довільній формі) слід надсилати на ел.адресу: 

psytoday@ukr.net  

Детальніше за тел.: (044) 257-20-21, (094) 925-56-22, (067) 

196-28-14. 

 

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 

mailto:psytoday@ukr.net
mailto:anastasiia.malota@humanitas.edu.pl


 

 

  



 

Для студентів 

 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА НА УЧАСТЬ  

У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ФОРУМІ АЛЬПБАХА 

Де? Альпбах (Тіроль), Австрія. 

Коли? з 14 по 30 серпня 2019 р.  

Стипендіальна програма проводиться з метою надання 

унікальної можливості для молоді взяти участь у найстарішому 

європейському форумі – Європейському Форумі Альпбах. 

 Стипендіальна програма передбачає стипендії для молодих 

change-makers, які досягли значних результатів у суспільній, 

громадській, політичній, науковій чи іншій діяльності, що 

зумовило чи призведе до значних позитивних змін. 

Стипендія від ГО «КІГА» покриває участь у програмі ЄФА 

2019, проживання у альпійському селищі, сніданки, добові 

витрати, транспортні витрати, навчальні матеріали, посібники 

для семінарського тижня та програми симпозіумів, вечері під час 

прийомів. 

Вимоги до кандидатів: 

− громадяни України віком від 18 до 30 років включно; 

− студенти, випускники, науковці, аспіранти, молоді 

спеціалісти, представники інститутів громадянського 

суспільства; 

− володіють англійською мовою (не нижче B2). 

Дедлайн: 21 квітня 2019 р.  

Детальніше: https://ukraine-alpbach.org. 

Програма ЄФА 2019 розміщена на сайті www.alpbach.org/en. 

 

https://ukraine-alpbach.org/
http://www.alpbach.org/en


СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА  

ІМЕНІ СТЕФАНА БАНАХА  

В рамках програми надаються стипендії на безплатне 

навчання в магістратурі у польських державних закладах вищої 

освіти. 

Вимоги до кандидатів: 

– навчаються на останньому курсі бакалаврату в галузі 

точних, природничих, технічних, сільськогосподарських, лісових 

та ветеринарних наук; 

– або закінчили навчання на бакалавраті в цих галузях, але 

не пізніше 2015–2016 навчального року; 

– знають польську мову на рівні В1.  

Дедлайн: 30 квітня 2019 р.  

Детальніше: http://tnpu.edu.ua/news/3388/,  

https://nawa.gov.pl/images/users/631/REGULAMIN-

Programu-stypendialnego-im.-S-Banacha-2019.pdf 

 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА GFPS  

ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ В НІМЕЧЧИНІ 

Стипендія передбачає: 

щомісячну стипендію в розмірі 735 євро;  

можливість провести семестр в університеті Німеччини на 

вибір;  

допомогу при зарахуванні в обраний університет;  

підтримку на місці через активну діяльність місцевих груп 

GFPS;  

безкоштовну участь під час перебування у двох наукових і 

культурних семінарах, на початку та в кінці семестру.     

Вимоги до кандидатів: 

- постійно проживають на території України, 

http://tnpu.edu.ua/news/3388/
https://nawa.gov.pl/images/users/631/REGULAMIN-Programu-stypendialnego-im.-S-Banacha-2019.pdf
https://nawa.gov.pl/images/users/631/REGULAMIN-Programu-stypendialnego-im.-S-Banacha-2019.pdf


- під час подання заявки та під час перебування є студентами 

денної форми навчання і не досягли віку 26 років, 

- ще не були стипендіатами довше як семестр в Німеччині, 

- володіють німецькою мовою на рівні, не нижчому ніж В2,  

- виступають на захисті прав громадського суспільства і 

цікавляться європейськими ідеями,    

- відповідають вимогам посольства Федеративної Республіки 

Німеччини в Києві. 

Заявку можна заповнити на порталі GFPS.   

Дедлайн: 30 квітня 2019 р.  

Детальніше: тут. 

 

ГРАНТИ НА ЗДОБУТТЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ОСВІТИ 

ЗА КОРДОНОМ ВІД ПРОГРАМИ "ВСЕСВІТНІ СТУДІЇ" 

Освітня програма «Всесвітні студії» надає можливість 

студентам та молодим професіоналам отримати гранти на 

навчання за магістерськими програмами в 200 кращих 

університетах світу. 

Підтримка надається в наступних галузях: аграрні науки, 

аерокосмічна інженерія, альтернативна енергетика, державне 

управління, публічне право, екологія та охорона навколишнього 

середовища. Фонд також може розглядати заявки для отримання 

гранту в інших галузях, але потенційні кандидати мають 

представити обґрунтування доцільності підтримки навчання за 

обраною спеціальністю. 

Основні вимоги до аплікантів: 

• бути громадянами України віком до 35 років; 

• мати ступінь бакалавра, або вище; 

• бути зарахованими до складу студентів обраної 

магістерської програми закордонного університету; 

https://www.gfps.org/bewerbung/deutschland-ukraine/
http://www.gfps.org/stipendien/deutschland-studium/ukraine/


• мати чіткий план застосування отриманих знань в Україні; 

• мати твердий намір працювати в Україні за отриманим 

фахом протягом щонайменше 5 років. 

Гранти від Фонду покриватимуть витрати на оплату 

навчання в університеті, підручники медичне страхування. 

Розмір гранту буде встановлюватись окремо для кожного 

випадку, зважаючи на потреби та досягнення студента. 

Дедлайн: 15 травня 2019 року. 

Детальніше: worldwidestudies.org, за телефоном (044) 490-

48-21 або wws@pinchukfund.org 

 

СТИПЕНДІЇ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА 

НА НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ США 

Де? Сполучені Штати Америки 

Тривалість: від 1 до 2 років. 

Fulbright Graduate Student Program пропонує можливість 

навчання в американських університетах на здобуття ступеня 

магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших 

курсів, випускники закладів вищої освіти. 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні 

та природничі дисципліни. 

Вимоги до кандидатів: 

- мати українське громадянство та проживати в Україні 

- володіти англійською мовою на рівні достатньому для 

професійного спілкування в англомовному академічному 

середовищі 

- мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення 

стипендії 

http://worldwidestudies.org/
mailto:wws@pinchukfund.org
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xMTAxMTQ3OTg3MjcyMjcxMTYwJmM9djltNSZlPTE0OTczODEmYj0yMzQ3NDQ1ODQmZD1xMGUzbDR0.6RMID90Lxc5_V8LtLvofp8FFVWbXRKmn9k-UzAkhPJc


- повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну 

гранту відповідно до вимог візи J-1, що її отримують 

учасники програм обмінів. 

Умови гранту: 

 оплата навчання в університеті; 

 щомісячна стипендія; 

 медичне страхування; 

 квиток в обидва боки. 

Дедлайн: 16 травня 2019 року. 

Детальніше за посиланням.  

 

  

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html


 

Для викладачів і студентів 

 

 

ГРАНТИ МІЖНАРОДНОЇ МОБІЛЬНОСТІ  

ВІД CULTURE BRIDGES 

Програма Culture Bridges, що фінансується Європейським 

Союзом, підтримує розвиток професіоналів секторів культури та 

креативних індустрій України та сприяє їхній співпраці з 

партнерами в ЄС. 

Апліканти можуть подавати заявку на навчальні поїздки, 

стажування, резиденції, програми професійного розвитку або 

зустрічі з партнерами у країнах ЄС та в Україні. 

Тривалість: від одного до чотирьох тижнів. 

Максимальна сума гранту складає: 2 250 євро для візитів 

тривалістю до двох тижнів та 4 000 євро для візитів від двох до 

чотирьох тижнів. 

Дедлайн: 11 квітня 2019 р.. 

Детальніше: за посиланням. 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ У ВИШАХ СЛОВАЧЧИНИ  

Українських студентів, аспірантів та викладачів запрошують 

на навчання або стажування у словацьких вишах. Така 

можливість надається відповідно до Програми співробітництва 

між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти 

Словацької Республіки. 

Словацька сторона зможе прийняти: 

- до 5 студентів на часткове навчання (до 10 місяців); 



- до 5 стажистів і докторантів/аспірантів з метою збору 

матеріалів, вивчення наукової літератури за темою досліджень (до 

10 місяців). 

Пропозиція покриває навчання та проживання кандидатів у 

студентських гуртожитках. Їм також виплачуватимуть стипендії 

у розмірах, встановлених для іноземних студентів і 

докторантів/аспірантів у Словацькій Республіці. 

МОН України прийматиме заявки (заповнену аплікаційну 

форму та інші документи) в паперовому форматі у 2-х 

примірниках (перший пакет документів - оригінали, другий – 

копії). 

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

studentam-aspirantam-ta-vikladacham-proponut-projti-

navchannya-abo-stazhuvannya-u-vishah-slovachchini 

https://bit.ly/2Lz01rZ    

Дедлайн: 12 квітня 2019 року. 

 

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 квітня 2019 року (для подачі на весняний 

семестр наступного року).  

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

https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayinskim-studentam-aspirantam-ta-vikladacham-proponut-projti-navchannya-abo-stazhuvannya-u-vishah-slovachchini
https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayinskim-studentam-aspirantam-ta-vikladacham-proponut-projti-navchannya-abo-stazhuvannya-u-vishah-slovachchini
https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayinskim-studentam-aspirantam-ta-vikladacham-proponut-projti-navchannya-abo-stazhuvannya-u-vishah-slovachchini
https://bit.ly/2Lz01rZ
http://bfny.org/en/about/program-overview


 

 

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ, ДОСЛІДНИЦЬКЕ ТА 

ЛЕКЦІЙНЕ СТАЖУВАННЯ В СЛОВАЧЧИНІ 

Де? Словаччина 

Тривалість: до 1 року. 

Подати заявку на стипендію можуть: 

- студенти магістратури, навчання яких проходить в 

іноземних університетах і які запрошені державними чи 

приватними університетами до Словацької Республіки для 

навчання (стипендія на період 1–2 семестрів). 

- аспіранти (студенти PhD–програм), навчання або 

дослідження яких проходять в іноземних університетах або 

науково-дослідних організаціях і які запрошені державними 

чи приватними університетами або науково-дослідними 

організаціями до Словацької Республіки для навчання або 

досліджень (стипендії на період 1–12 місяців). 

- викладачі, дослідники, митці, які запрошені організаціями 

Словацької Республіки для викладацької діяльності чи 

проведення досліджень (стипендія на період 1–12 місяців) 

Умови стипендії: для студентів – 350 євро, для аспірантів – 

580 євро, для викладачів університету та дослідників – від 850 до 

1000 євро. 

Кандидати повинні подати онлайн-заявку, до якої 

прикріпити необхідні документи.  

Дедлайн: 30 квітня (на навчання протягом академічного 

року) і 31 жовтня (на літній семестр). 

Детальніше на сайті.  

 

 

http://www.scholarships.sk/en/main/submit-application
http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants


 

 

КОНКУРС ІМЕНІ ЄЖИ ҐЄДРОЙЦЯ 

 НА НАЙКРАЩУ БАКАЛАВРСЬКУ, МАҐІСТЕРСЬКУ  

ТА КАНДИДАТСЬКУ РОБОТУ  

Посольством Республіки Польща в Україні оголошено 

черговий конкурс на найкращі роботи, присвячені історії та 

сучасності Польщі, а також польсько-українським взаєминам.  

Бажаючі взяти участь у цьогорічному випуску Конкурсу 

повинні надішли до Посольства РП у Києві: 

- бакалаврську, маґістерську або кандидатську роботу, 

присвячену польській історії, сучасності Польщі або 

польсько-українським взаєминам, захист якої відбувся у 

2018/2019 навчальному році (як в електронному, так і в 

роздрукованому вигляді), 

- короткий зміст роботи (резюме або автореферат), 

- свою біографію. 

Для переможців передбачено нагороди: 

для кандидатських робіт: І нагорода – 1000 євро, ІІ – 500 євро, 

ІІІ – 300 євро, 

для маґістерських робіт: І нагорода – 300 євро, ІІ – 250 євро, 

ІІІ – 200 євро, 

для бакалаврських робіт: І нагорода – 200 євро, ІІ – 150 євро, 

ІІІ – 100 євро. 

Додаткові нагороди: наукове перебування у Варшаві для 

лауреатів І нагород: у категорії кандидатських робіт – 3 тижні, 

маґістерських – 2 тижні, бакалаврських – 1 тиждень. 

Фраґменти найкращих праць будуть надруковані у 

міжнародному щорічнику «Польські студії», який видається 



Києво-Могилянською академією та Центром східноєвропейських 

студій Варшавського університету. 

Дедлайн: 5 липня 2019 року. 

Детальніше: тел. (044) 230-07-09,  

e-mail: danuta.walecka@msz.gov.pl 

 

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/ 

 

 

 

mailto:danuta.walecka@msz.gov.pl
http://solchanykgrant.com/

