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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендійних, грантових програм та 

конкурсів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для викладачів 

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. 



Дедлайн: 15 січня 2019 р.  

Дізнатися детальніше:  

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

wyhowskiego/ 

 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА МІНІСТРА КУЛЬТУРИ І 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ ПОЛЬЩІ 

THESAURUS POLONIAE 

Тривалість: 3 місяці (весна-літо 2019). 

Де? Краків, Польща. 

Цільова група: аспіранти, викладачі з науковим ступенем 

доктора чи кандидата наук, професори. 

Пріоритетні напрями: культурна та історична спадщина, 

дослідження пам’яток, соціологія, етнографія, антропологія, 

філологія Польщі та Центральної Європи.  

Умови стипендії: 3500 зл для викладачів та 2500 зл для 

аспірантів щомісячно і разовий грант, який виплачується з 

першою стипендією, на придбання книг і навчальних посібників 

(1500 злотих), доступ до власної бібліотеки, забезпеченої 

комп’ютерами з доступом до Інтернету, а також сприяє 

користуванню архівами, бібліотеками, навчальними та 

дослідницькими надбаннями краківських наукових і культурних 

установ, окреме помешкання. 

Дедлайн: 20 січня 2019 року. 

Дізнатися детальніше: http://mck.krakow.pl/o-programie. 
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СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНЕ СТАЖУВАННЯ 

ІМ. ЛЕЙНА КІРКЛАНДА 

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

Вроцлав, Познань, Люблін). 

Тривалість: 2 семестри. 

Пріоритетні напрями:  

 економіка і менеджмент; 

 адміністрація / менеджмент (бізнес, НУО, культура, 

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

 державне управління (органи державної влади і 

самоврядування); 

 право; 

 суспільні науки (соціальна психологія, соціологія); 

 політологія і міжнародні відносини; 

 політика розвитку та гуманітарна допомога. 

Вимоги до кандидатів:  

- громадянство та постійне проживання в Україні; 

- повна вища освіта (ступінь магістра); 

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

- досвід професійної діяльності (мінімум 2 роки); 

- принаймні 2 роки перерви після останнього закордонного 

стажування, що тривало понад 6 місяців; 

- підтвердження володіння польською мовою на рівні, 

достатньому для участі в лекціях та семінарських заняттях, а 

також для написання дипломної роботи (В2). 

Умови стипендії: 1800 злотих на місяць (протягом 9 

місяців). Додатково програма покриває такі витрати (загалом 

близько 4200 злотих протягом місяця):  проживання в Польщі 

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



проїзний квиток у містах; візові витрати; покупку навчальних 

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

вступній програмі та інтеграційно-тренінгових з’їздах 

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

Дедлайн: 1 березня 2019 р. 

Дізнатися більше:  

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

 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ПОЛЬСЬКОГО УРЯДУ ДЛЯ 

МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

Де? Польща. 

Тривалість: із вересня 2019 р. до червня 2020 р. 

Пріоритетні напрями:  міжнародні стосунки, історія, 

політологія, журналістика, соціологія,  суспільна психологія, 

етнологія, мистецтвознавство, адміністрація і менеджмент, право 

та споріднені напрями. 

Перевага надаватиметься кандидатам, які можуть 

представити певні наукові досягнення та/або підтвердити 

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. 

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


3. Загальна обізнаність із проблематикою однієї з названих 

або споріднених галузей, зокрема стосовно періоду XIX–XX ст. 

4. Знання польської мови на рівні, що дозволяє розуміти 

лекції та літературу зі сфери зацікавлень кандидата. В окремих 

випадках буде можливим призначення стипендії особам, які не 

знають польської мови. 

Дедлайн: 1 березня 2019 р. 

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

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

 

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. 

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/


Детальніше за електронною адресою: 

anastasiia.malota@humanitas.edu.pl 
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Для студентів 

 

ЛІТНЯ ШКОЛА З ЛІДЕРСТВА  

ТА МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ 

До участі в школі запрошуються студенти-бакалаври, 

зацікавлені в міжнародних відносинах, дипломатії, 

міжнародному економічному розвитку. 

Де? Сан-Дієго, США 

Вартість: безкоштовно 

Дедлайн подачі: 07.01.2018 

Дізнатися детальніше: 

https://www.hansensummerinstitute.org/  

 

СХІДНА ЗИМОВА ШКОЛА  

Де? Варшава, Польща. 

Тривалість: з 28 лютого до 14 березня 2019 р.  

Цільова група: студенти останнього курсу гуманітарних 

спеціальностей, котрі пишуть магістерські роботи в галузі історії 

та сучасності Центральної та Східної Європи  

Пріоритетні напрями: історія, політологія, міжнародні 

відносини, соціологія, етнологія, географія, право, економіка. 

Вимоги: вік до 25 років; володіння польською мовою на 

рівні, достатньому для розуміння занять та участі в них. 

Умови стипендії: покриває повністю або частково 

відшкодування вартості перебування в школі (готель, 

харчування, участь у лекціях і семінарах та додаткових заходах), 

а також частково - кошти доїзду. 

 Дедлайн: 10 січня 2019 р. 

Дізнатися детальніше:  

https://www.hansensummerinstitute.org/


https://studium.uw.edu.pl/szkoly/wschodnia-szkola-

zimowa/ 

 

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ В DEUTSCHE WELLE 

До участі запрошують молодих людей з усього світу, яким 

цікаво працювати в міжнародній телекомпанії. Кандидати 

повинні мати журналістський досвід або прагнути перейти в 

журналістику зі сфери IT, економіки чи науки. 

Стажування оплачуване. Детальні умови та онлайн-заявку 

шукай на офіційному сайті програми. 

Країна: Німеччина. 

Тривалість: 18 місяців. 

Дедлайн: 11 січня 2019р. 

Дізнатися детальніше: https://m.dw.com/en/dw-

akademie/traineeship/s-12130   

 

СТИПЕНДІЯ КОРОЛІВСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ІНСТИТУТУ, ШВЕЦІЯ 

Щороку Королівський технологічний інститут пропонує 

лімітовану кількість стипендій. Основний критерій для 

отримання стипендії – академічна успішність. Стипендія 

поширюється на всі програми магістратури університету, окрім 

програм Erasmus Mundus та EIT. Навчання відбувається 

англійською мовою. На стипендію можуть претендувати тільки ті 

студенти, які повністю відповідають вимогам обраної 

магістерської програми. 

Умови: стипендія повністю покриває вартість навчання на 

програмі магістратури протягом першого й другого років. 

https://studium.uw.edu.pl/szkoly/wschodnia-szkola-zimowa/
https://studium.uw.edu.pl/szkoly/wschodnia-szkola-zimowa/
https://m.dw.com/en/dw-akademie/traineeship/s-12130
https://m.dw.com/en/dw-akademie/traineeship/s-12130


Стипендія подовжується на другий рік за умови відмінного 

навчання впродовж першого року. 

Коли, де: навчання починається восени 2019, Стокгольм, 

Швеція. 

Дедлайн: 15 січня 2019р. 

Дізнатися детальніше: 

https://www.kth.se/en/studies/master/scholarships/kth-

scholarship-1.72827  

 

СТАЖУВАННЯ ВІД GLOBAL HEALTH CORPS 

Організація Global Health Corps запрошує всіх охочих узяти 

участь у стажуванні. 

Організатори забезпечують учасників програми: 

щомісячною стипендією; проживанням; медичним 

страхуванням; грантом на професійний розвиток в обсязі 600 $ і 

винагородою по закінченні проекту в обсязі 1 500 $; трансфером 

на місце проходження стажування і назад; оплатою навчання. 

Країна: Малаві, Руанда, Уганда, США, Замбія. 

Тривалість: 1 рік (30 червня 2019 – 30 липня 2020). 

Дедлайн: 16 січня 2019р. 

Дізнатися детальніше: https://ghcorps.org/fellows/apply-

to-be-a-fellow/  

 

DESY SUMMER STUDENT PROGRAMME 

Щоліта DESY пропонує студентам бакалаврату, які 

навчаються на факультеті фізики або вивчають науки про 

природу, можливість проводити дослідження в лабораторії DESY. 

Кандидати, які вже здобули ступінь магістра або здобудуть його 

влітку 2019 року, не можуть брати участі в школі. 

https://www.kth.se/en/studies/master/scholarships/kth-scholarship-1.72827
https://www.kth.se/en/studies/master/scholarships/kth-scholarship-1.72827
https://ghcorps.org/fellows/apply-to-be-a-fellow/
https://ghcorps.org/fellows/apply-to-be-a-fellow/


Умови: організатори покривають витрати на проживання і 

харчування, а також частково відшкодовують транспортні 

витрати. 

Коли, де: 16 липня – 5 вересня 2019, Гамбург, Берлін, 

Німеччина. 

Дедлайн: 31 січня 2019р. 

Дізнатися детальніше: https://summerstudents.desy.de/  

 

МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА  

В УНІВЕРСИТЕТІ ОСЛО, НОРВЕГІЯ 

Міжнародна літня школа в Університеті Осло щоліта 

проводить курси для студентів бакалаврату й магістратури. 

Школа є центром міжкультурного навчання. Вона спрямована на 

розвиток і передавання знань, а також на заохочення 

взаєморозуміння між представниками різних культур. Усі 

питання стосовно програми можна відправляти на 

iss@admin.uio.no 

Умови: школа пропонує повну і неповну стипендію. 

Коли, де: 22 червня – 2 серпня 2019, Осло, Норвегія. 

Дедлайн: 1 лютого 2019р. 

Дізнатися детальніше: 

https://www.uio.no/english/studies/summerschool/  

 

 
  
 
 

  

  

https://summerstudents.desy.de/
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Для викладачів і студентів 

ФОТОКОНКУРС SIENA INTERNATIONAL  

PHOTOGRAPHY AWARDS 

У фотоконкурсі Siena International Photography Awards 

можуть брати участь як фотографи-професіонали, так і аматори 

з різних країн. 

Приз: переможець отримає титул «Фотограф року» за 

версією конкурсу SIPAContest 2019 і грошовий приз в обсязі 1 500 

€, який вручать переможцю у вигляді призового сертифіката під 

час церемонії нагородження. 

Дедлайн: 31 січня 2019р. 

Дізнатися детальніше: 

https://sipacontest.com/contest/regulation/  

 

КОНКУРС ЕСЕ НА ТЕМУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Academy on Human Rights and Humanitarian Law запрошує 

взяти участь у конкурсі есе 2019 року на тему «Захист мігрантів 

відповідно до міжнародного права людини». Цей конкурс 

проводиться щорічно за підтримкою академії, і його мета – 

стимулювати написання наукових робіт у сфері міжнародного 

права людини. 

Приз: повна оплата програми підвищення кваліфікації з 

прав людини і гуманітарного права (це може бути програма з 

виданням диплома або сертифіката відвідування); покриття 

транспортних витрат до Вашингтона, округ Колумбія, і назад; 

проживання кандидата в корпусі університетського гуртожитку; 

добові для покриття потрібних витрат; найкращі роботи можуть 

бути опубліковані в журналі Американського університету в 

рубриці огляду міжнародного права. 

https://sipacontest.com/contest/regulation/


Дедлайн: 1 лютого 2019р. 

Дізнатися детальніше: 

https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-

programs/hracademy/award/  

 

СТАЖУВАННЯ В РАМКАХ ПРОГРАМИ THE THOMSON 

REUTERS JOURNALISM FELLOWSHIP 

Стипендія Thomson Reuters пропонує досвідченим 

журналістам узяти участь у дослідницьких проектах на різні 

теми. Щороку шість журналістів отримують повну стипендію 

сумою 1 500 фунтів стерлінгів на місяць для стажування 

тривалістю від 3 до 6 місяців. 

Країна: Велика Британія. 

Тривалість: 3-6 місяців. 

Дедлайн: 11 лютого 2019р. 

Дізнатися детальніше: 

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

fellowship  

 

ДОСЛІДНИЦЬКІ СТИПЕНДІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ ФРАЙБУРГА 

Адміністрація Університету Фрайбурга, Швейцарія, 

запрошує іноземних науковців проводити дослідження. До участі 

запрошуються як аспіранти, так і дослідники зі ступенем. 

Тривалість проведення досліджень – 4 місяці для аспірантів, 1-3 

місяці (максимум 5) для кандидатів наук. Грант покриває 

дослідження на всіх спеціальностях університету. Документи 

потрібно надіслати в онлайн або звичайною поштою. 

https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/hracademy/award/
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/hracademy/award/
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fellowships/journalism-fellowship
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fellowships/journalism-fellowship


Грант: для аспірантів – 1 700 швейцарських франків на 

місяць; для дослідників зі ступенем кандидата наук – 1 900 

швейцарських франків на місяць. 

Дедлайн: 28 лютого, 31 липня 2019р. 

Дізнатися детальніше: 

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

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

 

ДОСЛІДНИЦЬКЕ СТАЖУВАННЯ У  

QUEBEC UNIVERSITY, КАНАДА 

Мета програми стажування – дати можливість студентам, 

для яких дослідження є частиною наукової програми, провести 

дослідження у Квебецькому університеті. Програма призначена 

для студентів магістратури та аспірантури, які відповідають 

вимогам обраної програми. 

Учасникам виплачується стипендія – 15 000 $ (не більш ніж 

2 500 $ на місяць для прожиткових витрат). 

Країна: Канада. 

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

вересня 2019). 

Дедлайн: 1 березня 2019р. 

Дізнатися детальніше: 

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

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

demande/bourse/international-internship-program-

fr158qgt1530125078514#content-9  

 

 

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