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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендіальних, грантових програм 

та конкурсів 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для викладачів 

 

СТИПЕНДІЇ ФОНДУ ІМЕНІ КОРОЛЕВИ ЯДВІГИ 

Ягеллонський університет в Кракові оголошує прийом 

документів на стипендії Фонду імені Королеви Ядвіги. 

Метою діяльності фонду є підтримка наукових працівників та 

докторантів із країн Центральної та Східної Європи, колишнього 

Радянського Союзу та Балканських країн, які реалізовуватимуть у 

Кракові свої науково-дослідницькі проекти.  

Матеріальне забезпечення: 

розмір стипендії становить 1500 злотих. Університет оплачує 

проживання учасників програми в двомісному номері у 

студентському гуртожитку та медичне страхування під час 

перебування в Кракові. 

Необхідні документи: 

 заповнений формуляр наукового працівника/докторанта, 

 автобіографія, 

 програма наукового дослідження, яке кандидат 

реалізовуватиме в Кракові, 

 інформація про попередні наукові роботи, 

 список публікацій кандидата, 

 рекомендація від наукового працівника Ягеллонського 

університету. 

Науковий працівник, який не має ступеня кандидата наук або 

звання професора, повинен додати рекомендацію від свого 

наукового керівника. 

Дедлайн: 15 червня 2019 року. 

Детальніше: https://stypendia.uj.edu.pl/wlasne-

fundusze/krolowej-jadwigi 

 

 

 

https://stypendia.uj.edu.pl/documents/141626430/141675191/Formularz_KJadwigi.doc
https://stypendia.uj.edu.pl/wlasne-fundusze/krolowej-jadwigi
https://stypendia.uj.edu.pl/wlasne-fundusze/krolowej-jadwigi


 

КОНКУРС НА НАЙКРАЩУ ПУБЛІКАЦІЮ З ІСТОРІЇ ПОЛЬЩІ 

ТА ПОЛЬСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ 

 

Оголошено конкурс на найкращу публікацію, що популяризує 

історію Польщі (іноземною мовою) та історію польської дипломатії 

(польською мовою), видану протягом 2018 р. 

На конкурсі оцінюватимуть виключно книжкові публікації, 

монографії, роботи популярно-наукового характеру й опрацювання 

історичних джерел не більше, ніж трьох авторів у співавторстві. 

Переможець конкурсу в категорії «Найкраща публікація, що 

популяризує історію Польщі іноземною мовою», отримає нагороду в 

10 тис. євро. Переможець конкурсу в категорії «Найкраща 

публікація, що популяризує історію польської дипломатії» одержить 

нагороду розміром 20 тис. злотих. 

Умови участі в конкурсі: 

Роботи необхідно подавати у трьох екземплярах, додаючи до 

них (якщо є така можливість) опубліковані рецензії та відгуки 

видавництв. До заявки потрібно додати письмову згоду автора або 

авторів на участь у конкурсі та їхні контактні дані. 

Участь у цьогорічному конкурсі можуть брати лише роботи, 

опубліковані у 2018 р. 

Публікацію потрібно надіслати до 30 червня 2019 р. 

Детальніше: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-

historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-

promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-dyplomacji  

 

 

ПРОГРАМА МАЛИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ГРАНТІВ 

Фундація Спенсера приймає заявки на Програму малих 

дослідницьких грантів, яка підтримує проекти в галузі освіти. 

Метою є фінансування наукових досліджень, що сприяють 

підвищенню рівня освіти в широкій перспективі. Максимальний 

обсяг гранту – 50 000 доларів.  

Дедлайн: 1 липня 2019 року.  

Детальніше: https://www.spencer.org/grant_types/small-

research-grant.pdf 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-dyplomacji
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-dyplomacji
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-dyplomacji
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-dyplomacji
https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant.pdf
https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant.pdf


 

 

МІЖНАРОДНА ПАРЛАМЕНТСЬКА СТИПЕНДІЯ (IPS) 

«Міжнародна парламентська стипендія» розрахована на 

талановитих молодих людей до 30 років, які прагнуть активно 

працювати над впровадженням демократичних цінностей на своїй 

батьківщині, наприклад долучаючись до роботи в партіях, ЗМІ, 

громадських організаціях або на державній службі. 

Німецький Бундестаґ надає можливість протягом 5-місячного 

стажування в офісі одного з депутатів Бундестаґу безпосередньо 

ознайомитися з парламентською системою та процесами 

прийняття політичних рішень в Німеччині, а також здобути 

практичний досвід у сфері парламентської діяльності. 

Програма триває щороку з 1 березня до 31 липня.  

Дедлайн: 31 липня 2019 року.  

Детальніше: https://kiew.diplo.de/ua-uk/themen/weitere-

themen/ips/1277694?fbclid=IwAR2H-jOLXbUDd2AU88Ds9Hut6r-

y_Tu7OtcuDHpqveqhhxbR-EnFWYK8Mbw  

 

 

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ НАУКОВЦІВ  

НА РОЗВИТОК ВЛАСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

«ДІЇ МАРІЇ-СКЛОДОВСЬКОЇ-КЮРІ» 

Українським науковцям, які працюють над перспективним 

проектом і хочуть розширити базу для його розвитку, пропонують 

взяти участь у конкурсі на отримання стипендії «Дії Марії-

Склодовської-Кюрі (ДМСК)».  

Цільова група: вчені, які мають ступінь доктора наук або 4 

роки досвіду науково-дослідницької роботи (на умовах повної 

зайнятості). Податися на конкурс можуть науковці, які 

досліджують різні галузі - від фізики та лінгвістики до медичних 

наук. 

Матеріально-технічне забезпечення: стипендія, яка 

покриватиме витрати на реалізацію проектів, проживання, робочі 

поїздки та супутні видатки.  

Дедлайн:11 вересня 2019 року. 

Детальніше за посиланням. 

https://kiew.diplo.de/ua-uk/themen/weitere-themen/ips/1277694?fbclid=IwAR2H-jOLXbUDd2AU88Ds9Hut6r-y_Tu7OtcuDHpqveqhhxbR-EnFWYK8Mbw
https://kiew.diplo.de/ua-uk/themen/weitere-themen/ips/1277694?fbclid=IwAR2H-jOLXbUDd2AU88Ds9Hut6r-y_Tu7OtcuDHpqveqhhxbR-EnFWYK8Mbw
https://kiew.diplo.de/ua-uk/themen/weitere-themen/ips/1277694?fbclid=IwAR2H-jOLXbUDd2AU88Ds9Hut6r-y_Tu7OtcuDHpqveqhhxbR-EnFWYK8Mbw
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en


 

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: 350 EUR (у вартість включено: 

стажування, проживання і харчування (сніданки та обіди). 

Дедлайн: необмежено. 

Детальніше за електронною адресою:   

anastasiia.malota@humanitas.edu.pl 

 

 

  

mailto:anastasiia.malota@humanitas.edu.pl


Для студентів 

 

МОЛОДІЖНИЙ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ОБМІН   

"Y.E.A.H! - YOUTH, EMPLOYMENT, ACTIVISM, HARD WORK"! 

Місце проведення: Вінниця.  

Час проведення: 14-22 липня 2019 року. 

Європейський дім зустрічей молоді (пол. Europejski Dom 

Spotkań Młodzieży) є партнером молодіжного обміну "Y.E.A.H! - 

Youth, Employment, Activism, Hard Work"! 

Обмін організований для молоді у віці 18-30 років з України і 

Польщі.  

Мета проекту: ознайомлення учасників обміну молоді з 

формами активного громадянства і їх впливом на 

конкурентоспроможність молоді на ринку праці, а також 

обговорення проблем в сфері працевлаштування молоді в Україні і  

Польщі в рамках цього проекту. 

Робоча мова – англійська.  

Матеріальне забезпечення: програма повністю покриває 

кошти харчування та проживання. Повертаються також кошти 

подорожі після участі в молодіжному обміні для учасників з Польщі. 

Дедлайн: до 10 червня 2019 року. 

Детальніше: 

https://www.edsm.pl/images/rozne/inne/2019yeah/YEAH%20infop

ack.pdf  

 

СТАЖУВАННЯ В НІМЕЧЧИНІ  

ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ 

Програма стажування німецького бізнесу для України пропонує 

студентам та молодим випускникам  можливість пройти 

стажування протягом 3-5 місяців у провідних німецьких компаніях. 

Стажери дізнаються про корпоративну культуру в Німеччині та 

познайомляться з сучасним менеджментом та організацією праці. 

Участь у програмі безкоштовна. Всі витрати стипендіатів 

покриваються. 

Після перебування в Німеччині, стажери повинні повернутися 

в Україну і використати набуті знання та навички на практиці, 

зробивши внесок в українське суспільство.  

https://www.edsm.pl/images/rozne/inne/2019yeah/YEAH%20infopack.pdf
https://www.edsm.pl/images/rozne/inne/2019yeah/YEAH%20infopack.pdf


Вимоги до кандидатів: бути випускником (до 30 років) або 

студентом вищих семестрів, володіти англійською і/або німецькою 

мовою. 

Напрями навчання: математика, мехатроніка, 

машинобудування, комп’ютерна інженерія, електроніка та 

електротехніка, транспорт і логістика, енергетика, сільське 

господарство, цивільне та промислове будівництво, фінанси, 

страхування, банківська справа, комп’ютерні науки та 

інформаційні технології, фізика, хімія, біологія, політологія, 

германістика, медіа та журналістика тощо.  

Детальніше: http://stipendienprogramm-ukraine.de 

Дедлайн: 15 червня 2019 р. 

 

  

http://stipendienprogramm-ukraine.de/


Для викладачів і студентів 

STER: БЕЗКОШТОВНА АСПІРАНТСЬКА ПРОГРАМА  
В ПОЛЬЩІ 

Гуманітарно-природничий університет імені Яна Длугоша в 

Ченстохові пропонує, в рамках Програми STER, безкоштовне 

навчання в аспірантурі (Szkoła Doktorska UJD) для іноземців, що 

планують писати кандидатську дисертацію в галузі гуманітарних 

наук за напрямами:  

1) мовознавство (польська і/або англійська мова в 

європейському контексті: історія - медіа - дискурс – культура);  

2) літературознавство (польськомовна і/або німецькомовна 

література в європейському контексті: сучасність - медіа - традиція 

- (інтер)культура - еміграція - рецепція). 

Матеріальне забезпечення: від ІІ семестру є можливість 

отримання стипендії. 

Основні умови прийому до програми STER: 

- статус іноземця; 

- диплом магістра (або рівнозначний), отриманий за межами 

Польщі на гуманітарних (перш за все славістиці, польській, 

англійській філології) напрямах; 

- випускники інших гуманітарних напрямів можуть 

представити дослідницький проект, що стосується: 

1. польського і/або англійського мовознавства, 2. польського 

і/або германістичного літературознавства; 

- знання польської або англійської мови щонайменше на рівні 

B2. 

Етапи відбору  

Крок 1. Інформаційна зустріч (Львів 10-11 червня або Чернівці 

12-13 червня). Реєстрація (мовознавство; літературознавство) на 

інформаційні зустрічі відбувається через сайт програми STER не 

пізніше, ніж за 7 днів перед планованою зустріччю. 

Крок 2. Літня школа, організована на території UJD в 

Ченстохові  7-12 липня 2019: мовні лекції, зустрічі з потенційними 

промоутерами. 

Крок 3. Конференція для молодих науковців: 12-13 липня 2019, 

організована на території UJD в Ченстохові. У програмі: 

презентація кандидатами індивідуальних дослідних проектів. 

Реєстрація online на Літню школу та конференцію: до 15 червня 

2019 р. 

http://www.szkoladoktorska.ujd.edu.pl/ster/jezykoznawstwo/formularz-zgloszeniowy/
http://www.szkoladoktorska.ujd.edu.pl/ster/literaturoznawstwo/formularz-zgloszeniowy/


Крок 4. Співбесіда 

Не пізніше, ніж до 5 липня слід зареєструватися в сервісі 

Інтернет-реєстрації кандидатів на навчання. 15-16 липня 2019 р. 

відбудеться співбесіда - набір до аспірантури UJD в рамках 

програми STER. 

Інформацію про прийняття кандидата буде оголошено не 

пізніше,  ніж 20 липня 2019 р. 

Додатковий набір відбудеться 23 вересня 2019 р. 

Детальніше тут. 

 

 

TRAINEESHIP AT THE EUROPEAN PARLIAMENT 

Де: Бельгія, Франція.  

Коли: 1 жовтня – 28/29 лютого.  

Вимоги до кандидатів:  

- вік від 18 років,  

- володіння іноземною мовою, 

- наявність університетського диплому, 

- відсутність судимостей. 

Можна податися на три різні позиції стажування в одному чи 

декількох директоратах, можна подавати заявку необмежену 

кількість разів.  

Детальніше: https://ep-stages.gestmax.eu/search  

https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations  

Подача документів: протягом червня.  

 

 

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 

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/
https://rekrutacja.ujd.edu.pl/
http://www.szkoladoktorska.ujd.edu.pl/ster/
https://ep-stages.gestmax.eu/search
https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations


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/

