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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендіальних, грантових програм 

та конкурсів 

 



Для викладачів 

 

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/  
 

 
 
МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ДЛЯ ОСВІТЯН і НАУКОВЦІВ 

Місцепроведення: Краків – Флоренція – Варшава (Польща – 
Італія)  

Тривалість програми: 8 днів (24-31 травня 2019 р.)        
Чисельність групи: до 10 учасників. 
Програма передбачає: 
- 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.; 

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


- Ознайомлення з культурою і традиціями Польщі, Італії, 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 ознайомлю¬вальний 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 19 травня. 
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. 
 
 

 
 
 

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); 

mailto:psytoday@ukr.net


– 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. 
 
 
 
 

FULBRIGHT FOREIGN LANGUAGE  
TEACHING ASSISTANT (FLTA) PROGRAM 

Де? США 
Тривалість: 9 місяців. 
FLTA Program - стажування з викладання української мови 

(асистенція американським викладачам) в університетах/ 
коледжах США.  

У конкурсі можуть брати участь викладачі-початківці та 
молоді фахівці віком до 30 років, які спеціалізуються з 
лінгвістики, української літератури, перекладацьких студій, 
комунікацій, журналістики, американських студій, викладання 
англійської мови.  

Вимоги до кандидатів: 
мати українське громадянство та проживати в Україні на час 

проведення конкурсу (упродовж усіх етапів конкурсного відбору 
й до моменту прийняття та остаточного ухвалення рішення щодо 
участі у Програмі); 

мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення 
стипендії - липень 2019 року; 

вільно володіти англійською мовою; 
закордонний паспорт, дійсний щонайменше до 31 грудня 

2020 року; 
повернутись в Україну на 2 роки по завершенні терміну 

гранту відповідно до вимог візи J-1, що її отримують учасники 
програм обмінів. 

Дедлайн: 1 червня 2019 р. 
Детальніше: 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/20/FLTA.html 
 
 
 
 
 
 

http://prize.tdtu.edu.vn/announcement-of-tdtu-prize-2019
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FULBRIGHT VISITING SCHOLAR PROGRAM 2020-2021 

Де? США 
Тривалість: від трьох до дев’яти місяців.  
Fulbright Visiting Scholar Program уможливлює проведення 

досліджень в університетах США, дослідницьких центрах, 
бібліотеках, музеях, архівах тощо.  

Кваліфікаційні вимоги. У конкурсі можуть брати участь: 
 - кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, 

доктори наук; 
 - дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою 

(спеціаліст, магістр), з досвідом науково-дослідної роботи не 
менше п'яти років, з наявними публікаціями (статті, монографії 
або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних 
(міжнародних) наукових фахових виданнях; 

 - діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства, 
журналісти та юристи – з повною вищою освітою (спеціаліст, 
магістр), досвідом роботи не менше п'яти років, значними 
професійними досягненнями, науковим доробком в обраній 
галузі дослідження (статті, монографії або ж розділи у 
монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) 
фахових наукових виданнях. 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні 
та природничі дисципліни.  

Загальні вимоги до кандидатів: 
 - мати українське громадянство та проживати в Україні на 

час проведення конкурсу; 
 - вільно володіти англійською мовою на рівні достатньому 

для професійного спілкування в англомовному науковому 
середовищі; 

 - повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну 
гранту відповідно до вимог візи J-1, що її отримують учасники 
програм обмінів. 

Умови гранту: 
 - щомісячна стипендія 
 - медичне страхування 
 - квиток в обидва боки 
Дедлайн: 15 жовтня 2019 р. 
Детальніше: 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html  
 
 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html


 
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 

 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ СТУДЕНТІВ  
ТА АСПІРАНТІВ З ПОЛЬСЬКИМ ПОХОДЖЕННЯМ  

«PLUS – AKTYWNY STUDENT» 
 
Фонд “Допомога полякам на Сході” („Pomoc Polakom na 

Wschodzie”) проводить набір стипендіальних заявок на весняний 
семестр 2018–2019 навчального року для осіб польського 
походження, котрі навчаються за межами Польщі, у країні свого 
проживання (в т.ч. в Україні). 

Вимоги до кандидатів: 
- мають Карту поляка і/або інші документи, що підтверджують 

польське походження; 
- навчаються у закладах вищої освіти, що видають дипломи, 

визнані Міністерством освіти України; 
- отримують щонайменше хороші результати в навчанні; 
- володіють польською мовою на щонайменше доброму рівні; 
- активно діють на користь місцевої польської громади 

(наприклад, в місцевих польських осередках, товариствах 
культури, костелах) та/або беруть участь в заходах, що 
сприяють промоції Польщі та/або пов'язаних з відзначенням 
100-ліття Незалежності Польщі. 
Кожен студент, що подає заявку на стипендію, зобов’язаний 

заповнити електронну форму в системі SRWS. Обов’язковим 
документом є завірена довідка, що підтверджує щонайменше 15 
годин участі в діяльності на користь місцевої польської громади. 
Заявки на стипендію, подані без цього документа, не 
розглядатимуться. 

Положення про стипендію знаходиться тут. 
Детальніше: за посиланням. 
Дедлайн: до 15 травня 2019 р. 
 
 
 
 

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. 

https://form.jotformeu.com/81544623580356
https://pol.org.pl/wp-content/uploads/2019/04/Regulamin-2018-2019.pdf
https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/?fbclid=IwAR3Ow4rluvtpBy3mHGz5tbX5BndYBxYvvXo3ueWnBA71Yg7CM_Hg-yGqboU


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; 
• 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 
 
 

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«PERSPECTIVES OF SCIENCE AND EDUCATION» 

Місцепроведення: м. Нью Йорк, США 

Час проведення: 10 травня 2019 р. 

Форма участі у конференції: дистанційна. 
До участі в роботі конференції запрошуються студенти, 

магістранти, аспіранти, викладачі та інші представники наукової 
спільноти, які мають бажання висловити свою думку про 
проблеми сучасної науки та практики. 

За результатами конференції буде сформовано збірник 
наукових робіт. 

Оргкомітет конференції до 03 травня 2019 р. (включно) 
приймає тези доповідей обсягом до 12 сторінок (українською, 
російською або англійською мовою). Вартість публікації 
становить 350 грн. 

Тези доповіді разом з квитанцією про оплату публікації 
необхідно надіслати на електронну адресу: forum100519@ukr.net  

Детальніше: https://is.gd/Rrl3yE  

 
 
 

II МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«DISCOVERY SCIENCE» 

 
Місцепроведення: м. Київ, м. Карлові Вари (Чехія) 

Час проведення: 17 травня 2019 р. 

Форма участі у конференції: дистанційна. 
До участі в роботі конференції запрошуються студенти, 

магістранти, аспіранти, викладачі та інші представники наукової 
спільноти, які мають бажання висловити свою думку про 
проблеми сучасної науки та практики. 

За результатами конференції буде сформовано збірник 
наукових робіт «ADVANCED OF SCIENCE» (Карлові Вари, Чехія) 

Оргкомітет конференції до 10 травня 2019 р. (включно) 
приймає тези доповідей обсягом до 12 сторінок (українською, 
російською або англійською мовою). Вартість публікації 
становить 300 грн. 

Тези доповіді разом з квитанцією про оплату публікації 
необхідно надіслати на електронну адресу: forum170519@ukr.net 

Детальніше: https://is.gd/JECZmt  

mailto:forum100519@ukr.net
https://is.gd/Rrl3yE
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TSINGHUA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 

Де? Китай 
Коли? 11-24 липня 2019 р. 
Університет Цінхуа пропонує стипендіальні місця у 

міжнародній літній школі Цінхуа «Досвід Китаю».  
Стипендія покриває наступні витрати:  
- реєстраційний внесок  
- плата за навчання  
- житло (розміщення на території кампусу для іноземних 

студентів на двотижневий період) 
- страхування від нещасних випадків (на двотижневий 

період)  
Стипендіати повинні покрити свої власні витрати на 

авіапереліт, а також особисту медичну страховку для свого 
перебування в Китаї. 

Основні вимоги до заявників:  
• іноземні громадяни, які в даний час навчаються в 

університеті;  
• вік не менше 18 років, але не більше 30 років;  

 бути здоровими;  
• програма проводиться англійською мовою, тому студенти 

зобов'язані надати докази володіння англійською мовою: IELTS 
(оцінка 6,5 або вище) або TOEFL (оцінка 85 або вище) або інше 
(наприклад, рекомендаційний лист від навчального закладу, щоб 
довести, що ваша англійська мова на достатньому рівні для 
навчання та спілкування) 

Дедлайн: 15 травня 2019 р. 
Детальніше:  

https://www.science-community.org/uk/node/201366  
 
 
 
 

WSL 
Програма «Подвійний Диплом» («Podwójny Dyplom») для  

студентів та можливість участі для викладачів у 
програмах «Стажування» («Staż») та «Підтвердження рівня 
володіння іноземною мовою (англійською / польською) - В2» 

 
 

   

https://www.science-community.org/uk/node/201366


1. Час проведення:  
«Стажування» («Staż») та програми підтвердження рівня 

володіння іноземною мовою (англійською / польською) - В2» 
(«B2: język angielski / język polski») (4 денний) 

 -12.06. 2019. -16.06.2019 
 - 01.07.2019 – 05.07.2019 

01.07 – приїзд учасників та поселення в готелях 

02.07 – 05.07 – заняття 

05.07 – закінчення програм 

Дедлайн: Зголошуватись у відділ міжнародних зв’язків 
якнайшвидше 

 

 

Вартість програм: 
·        «Стажування» («Staż») - 350 євро 

·        «Підтвердження рівня володіння іноземною мовою 

(англійською/польською) - В2» («B2: język angielski / język 
polski»)- 350 євро.   

 У ціну включено: готель, сніданок, обід, програму навчання, 
участь у конференції, відвідування Академії ім. Яна Длугоша 

(тільки для учасників «Стажування» («Staż»), сертифікати, 1 
урочисту вечерю. 

У випадку приїзду гостей, проживання коштує 200 євро. 

  

2.     Літня школа для учасників програми «Подвійний 
Диплом» («Podwójny Dyplom») відбудеться з 

01.07.2019р. по 10.07.2019р. 
01.07 – приїзд учасників та поселення в 

гуртожиток. 
02.07 – 09.07 – заняття. 
09.07 – вручення сертифікатів. 
10.07 – виїзд учасників. 

Якщо студент приїжджає вперше, то ми повинні 
отримати його навчальний план зазделегідь, щоб зробити 

різницю предметів. 
Поточна вартість проживання в гуртожитку складає 40 

злотих (оплачується за нашим посередництвом). 
Дедлайн: Зголошуватись у відділ міжнародних зв’язків 

якнайшвидше 

 

  

 
 
 



 
 

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, якими 
проходитимуть лекції, польською та англійською, 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 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 
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МІЖНАРОДНА ПАРЛАМЕНТСЬКА СТИПЕНДІЯ (IPS) 

Завдяки Міжнародній парламентській стипендії від 
Бундестагу (IPS) усі, зацікавлені у роботі в німецькому 
парламенті, мають можливість провести п'ять місяців у 
Німецькому Бундестазі, а три з них працювати у Бюро депутатів. 
Німецький Бундестаг разом з Вільним університетом Берліна, 
Університетом ім. Гумбольдта та Технічним університетом 
Берліна пропонують близько 120 стипендій для молодих 
випускників з 44 країн.  

Програма триває щороку з 1 березня до 31 липня.  
Дедлайн: 30 червня 2019 року.  
Детальніше: http://www.bundestag.de/ips 
 

 
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/ 
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