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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендійних, грантових програм та 

конкурсів 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для викладачів 

 

ПРИЙОМ ЗАЯВОК НА ПРОЕКТ ВІД БРИТАНСЬКОЇ 

РАДИ ACTIVE CITIZENS PROJECT 

Метою проекту Active Citizens Project є налагодження 

міжкультурного діалогу і соціальний розвиток. 

Програма проекту передбачає участь у майстер-класах 

щодо впровадження Active Citizens Project у роботу органів 

місцевої влади, а для найкращих учасників – національні та 

міжнародні майстер-класи, а також навчальні візити 

закордон. 

Для участі потрібно бути громадянином України і 

працювати в органах місцевої влади. Індивідуальні заявки не 

приймаються. 

Дедлайн: 30 листопада 2018 року. 

Дізнатися детальніше: 

http://www.britishcouncil.org.ua/en/ac-open-call-2018  

 

 

ЯПОНСЬКА СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ МОЛОДИХ 

ВЧЕНИХ ЮНЕСКО (KEIZO OBUCHI RESEARCH 

FELLOWSHIPS PROGRAMME) 

 

Тривалість пропонованого дослідження: 3 місяці 

(мінімум), 9 місяців (максимум) 

http://www.britishcouncil.org.ua/en/ac-open-call-2018


Місце навчання: в одній або двох країнах. 

Пріоритетні напрями: навколишнє середовище (з 

особливою увагою до водних наук); міжкультурний діалог; 

інформаційні та комунікаційні технології; мирне вирішення 

конфлікту 

Вимоги: аспіранти, вік до 40 років. 

Дедлайн: 30 листопада 2018 року. 

Дізнатися детальніше: 

https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-

page/new-launching-cycle-2018  

 

 

ТРЕНІНГ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ У ПОЛЬЩІ 
 

 

Оголошується набір учасників тренінгу для тренерів-
початківців, які зацікавлені у розробці та проведенні 
навчальних заходів для молоді у сфері підприємництва, 
розвитку кар'єри, візуальної комунікації та волонтерства.  
 

Тренінг проходитиме з 25 січня до 1 лютого 2019 

року у передмісті Варшави.  
 

Метою тренінгу є формування в учасників тренерських 
компетенцій для навчання молодих людей задля їх кращої 
інтеграції на ринку праці.  
 

До участі у тренінгу буде відібрано 25 учасників з 
України. Робоча мова – англійська.  

 
Програма тренінгу включатиме сесії з планування та 

оцінки навчальних заходів, а також вивчення теоретичного 
матеріалу та відпрацювання практичних навичок 
проведення занять на основі сценаріїв за темами: "Візуальна 

https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/new-launching-cycle-2018
https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/new-launching-cycle-2018


комунікація", "Підприємництво", "Консультування з питань 

кар'єри" та "Волонтерство". Попередньо з методологією та 
окремими матеріалами можна ознайомитись в 
рамках онлайн-тренінгу.  
 

Після закінчення тренінгу учасники отримають 
сертифікати.  
 

Організатори забезпечують проживання та харчування 
учасників, а також покривають транспортні витрати на суму 

до 180 євро. Учасники сплачують організаційний внесок у 
розмірі 1500 гривень (50 євро). Організаційний внесок є 
гарантією участі кандидата у тренінгу та повинен бути 
сплачений на банківський рахунок впродовж семи днів після 
отримання запрошення.  
 

Для участі у тренінгу необхідно мати діючий закордонний 
біометричний паспорт або шенгенську візу, дійсну 
щонайменше до 1 лютого 2019 року. У випадку відсутності 
біометричного паспорта/візи, учасники повинні самостійно 

отримати біометричний паспорт до 25 січня 2019 року.  
 

Відібраним учасникам буде надіслано запрошення та 
додаткову інформацію не пізніше 3 грудня 2018 року.  
 

Дедлайн: 23 листопада 2018 року. 

Аплікаційна форма: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7exMldujXfd8

RImZT7kFwsND9rk7OngHa-ktFrFD0gvz7BA/viewform  

 
 

 

 

 

 

 

https://enpower.yourkite.org/online-training/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7exMldujXfd8RImZT7kFwsND9rk7OngHa-ktFrFD0gvz7BA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7exMldujXfd8RImZT7kFwsND9rk7OngHa-ktFrFD0gvz7BA/viewform


СТИПЕНДІЇ ДЛЯ АСПІРАНТІВ В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ В 

УНІВЕРСИТЕТІ МЮНСТЕРА 

Де? Мюнстер, Німеччина 

Тривалість: 4 роки 

Пріоритетні напрями: англо-американські 

дослідження, арабські / ісламські дослідження, балтійські 

дослідження, книжкові дослідження, німецькі дослідження, 

порівняльні дослідження, латинська філологія / дослідження, 

нео-і середньовічні латинські дослідження, голландські 

дослідження, скандинавські дослідження, романські 

дослідження (основні області: французька, іспанська та 

італійська література), слов’янознавство. 

Вимоги: ступінь магістра не більше ніж за шість років 

до того моменту, коли DAAD отримує номінаційний лист 

(зазвичай в літературних дослідженнях) з мінімальним рівнем 

«добре» / B; навички німецької мови (за необхідності 

фінансування DAAD може включати підготовчі курси 

німецької мови); додаткові навички іноземної мови; 

заявники не повинні проживати в Німеччині протягом 

п’ятнадцяти місяців до номінування на DAAD. 

Дедланй: 30 листопада 2018 року. 

Дізнатися детальніше: https://www.uni-

muenster.de/Practices-of-

Literature/en/aktuell/news/2017/stipendiendaadgssp.html  

 

 

 

https://www.uni-muenster.de/Practices-of-Literature/en/aktuell/news/2017/stipendiendaadgssp.html
https://www.uni-muenster.de/Practices-of-Literature/en/aktuell/news/2017/stipendiendaadgssp.html
https://www.uni-muenster.de/Practices-of-Literature/en/aktuell/news/2017/stipendiendaadgssp.html


СТИПЕНДІЯ ДЛЯ КАНДИДАТІВ НАУК ТА МАГІСТРІВ НА 

ВЕСНУ ТА ОСІНЬ 2019 Р. 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) 

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. 

Дедлайн: 1 грудня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: 

https://www.kaust.edu.sa/en/study/idb-kaust-scholarship  

 

СТИПЕНДІЇ ІНСТИТУТУ МАСДАР ДЛЯ МАГІСТЕРСЬКИХ 

ТА ДОКТОРСЬКИХ ПРОГРАМ 

Місцерозташування: Абу-Дабі, Об’єднані Арабські 

Емірати 

Чотири типи стипендій: the Masdar Institute 

Scholarship, IRENA Scholarship, Toyota Scholarship and the 

ICT Fund Scholarship. 

Умови: гранти покривають витрати на проживання, усі 

навчальні матеріали, медичне страхування та передбачають 

щомісячну стипендію. 

Дедлайн: протягом року. 

Дізнатися детальніше: 

https://www2.masdar.ac.ae/admissions/scholarships 

https://www.kaust.edu.sa/en/study/idb-kaust-scholarship
https://www2.masdar.ac.ae/admissions/scholarships


 
 
 

Для студентів 

 

 

СЕМЕСТРОВА МОБІЛЬНІСТЬ-ОСТРАВСЬКИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ (ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА) 

Остравський університет був заснований в 1991 році, 

складається з шести факультетів і двох науково-дослідних 

інститутів. Це дає можливість отримати освіту в широкому 

діапазоні спеціальностей, що охоплюють гуманітарні, 

соціальні та природничі науки, медицину, педагогічні 

спеціальності і мистецтво. 

Факультети: 

1. Філософський факультет. 

2. Педагогічний факультет. 

3. Медичний факультет. 

4. Природознавчий факультет. 

5. Факультет мистецтв. 

6. Факультет соціальних наук 

Умови: навчання безкоштовне; учасники самостійно 

покривають витрати на проживання та харчування 

Тривалість: 01 лютого 2019 – 30 червня 2019 року. 

Дедлайн: 15 листопада 2018 року. (звертатись у відділ 

міжнародних зв’язків) 

Дізнатися детальніше: https://www.osu.eu/  

https://www.osu.eu/


 

СЕМЕСТРОВА ПРОГРАМА АКАДЕМІЧНОЇ 

МОБІЛЬНОСТІ – ГУМАНІТАРНО-ПРИРОДНИЧИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ 

(ПОЛЬЩА) 

В рамках Програми академічної мобільності студенти 

ТНПУ ім. В. Гнатюка мають можливість 3 місяці безкоштовно 

навчатися в Академії Яна Длугоша, проживати на території 

їх студентського містечка та вивчати польську мови. Польські 

партнери беруться підбирати аналогічні предмети, які 

студент повинен вивчати в Україні, а по закінченні 

учасникам Програми видається академічна довідка про 

вивчення тих дисциплін, які були заявлені. При поверненні в 

ТНПУ навчальні предмети з академічної довідки можуть бути 

перезараховані студенту на сесії. 

Умови: навчання безкоштовне, проживання 50 zŁ в 

місяць + витрати на харчування. 

Тривалість: 01 березня – 12 липня 2019 року. 

Дедлайн: 15 листопада 2018 року. (звертатись у відділ 

міжнародних зв’язків) 

 

 

 

 

 



 

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ НА ЛІТНІХ КУРСАХ  

У НІМЕЧЧИНІ 

DAAD пропонує університетські літні курси в Німеччині 

для іноземних студентів та випускників. Курси тривають 

мінімум 18 робочих днів (максимум – 5 днів на тиждень, 25 

годин на тиждень). Мета програми – допомогти студентам і 

випускникам поліпшити рівень володіння німецькою мовою 

і знання про культуру країни. 

Умови: гранти для оплати курсів німецької. 

Коли, де: 2018-2019, Німеччина. 

Дедлайн: 1 грудня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en

/21148-scholarship-

database/?origin=104&status=1&subjectGrps=&daad=1&q=&p

age=4&detail=50035295  

 

КОНКУРС GOOGLE SCIENCE FAIR 

Разом з партнерами – підрозділом LEGO Education, 

журналами National Geographic та Scientific American і 

компанією Virgin Galactic – команда Google Science Fair 

організовує конкурс для підлітків-новаторів. Якщо тобі від 13 

до 18 років і ти застосовуєш науковий підхід до вирішення 

дійсно складних завдань, тоді це твоя унікальна можливість 

отримати грант для навчання і взяти участь у реалізації 

серйозних проектів. 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=104&status=1&subjectGrps=&daad=1&q=&page=4&detail=50035295
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=104&status=1&subjectGrps=&daad=1&q=&page=4&detail=50035295
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=104&status=1&subjectGrps=&daad=1&q=&page=4&detail=50035295
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=104&status=1&subjectGrps=&daad=1&q=&page=4&detail=50035295


Умови: двадцять фіналістів, враховуючи всіх учасників 

команд, будуть нагороджені путівками в Маунтін-В’ю 

(Каліфорнія, США) і зможуть узяти участь у спеціальному 

заході для фіналістів конкурсу в липні 2019. Крім цього, 

кожен фіналіст отримає призи від партнерів, зокрема 

комплекти LEGO Education Goodie Bag і Virgin Galactic Goodie 

Bag, а також річну передплату на журнали Scientific American 

і National Geographic. Грант – 50 000 $. 

Дедлайн: 12 грудня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: 

https://www.googlesciencefair.com/intl/ru/  

 

Дізнатися детальніше: http://www.ujd.edu.pl/ або 

http://tnpu.edu.ua/about/pidrozdily/programa-akadem.php 

  

 

 

  

https://www.googlesciencefair.com/intl/ru/
http://www.ujd.edu.pl/
http://tnpu.edu.ua/about/pidrozdily/programa-akadem.php


Для викладачів і студентів 

 

ГЛОБАЛЬНА ПРЕМІЯ ENERGY GLOBE AWARD 

Премія Energy Globe Award за найкращі проекти у сфері 

сталого розвитку. У конкурсі можуть узяти участь проекти з 

акцентом на збереження ресурсів, поліпшення якості повітря 

й води, енергоефективність, відновлювані джерела енергії. 

Також приймаються проекти, що спрямовані на 

інформаційно-просвітницьку діяльність у цих сферах. 

Проект-переможець отримає нагороду National Energy Globe 

Award і буде представлений на онлайн-платформі 

глобального рівня Energy Globe. 

Приз: нагорода National Energy Globe Award. 

Дедлайн: 21 листопада 2018 року. 

Дізнатися детальніше: 

https://www.energyglobe.info/en/participation/  

 

 

КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ  

NEW MEDIA WRITING PRIZE 

An International Award for Digitally-Born Writing заохочує 

і просуває творчі статті. Вимоги до конкурсантів: брати 

участь можуть студенти, професіонали, художники, 

письменники, дизайнери, ентузіасти; конкурс 

міжнародний – брати участь можуть громадяни всіх країн; 

усі роботи повинні бути англомовними. Заявку на участь 

можна подати онлайн. 

https://www.energyglobe.info/en/participation/


Приз: грошові винагороди 

Дедлайн: 30 листопада 2018 року. 

Дізнатися детальніше: 

http://newmediawritingprize.co.uk/  

 

INNOVATION IMPACT GRANT PROGRAMME 

Мета гранту – підтримка соціального підприємництва та 

інноваційних стартапів по всьому світу. Програму запустила 

всесвітня універсальна виставка «Експо 2020» у Дубаї. 

Організатори шукають новаторів, чиї проекти зможуть 

вирішити актуальні проблеми, що стосуються поліпшення 

якості життя людей і втілення Цілей сталого розвитку 2020 

від ООН.  

Умови: обсяг гранту – до 100 000 $. Точна сума гранту 

буде визначатися залежно від того, на якій стадії реалізації 

перебуває проект, які перспективи його зростання в рамках 

своєї галузі і яким буде його вплив на життя місцевих 

спільнот. Грант буде видаватися проектам, які вже 

реалізовуються. 

Дедлайн: 2 грудня 2018 року. 

Дізнатися детальніше: 

https://www.expo2020dubai.com/en/expo-

live/Innovation#innovation-impact-grant-programme  

 

http://newmediawritingprize.co.uk/
https://www.expo2020dubai.com/en/expo-live/Innovation#innovation-impact-grant-programme
https://www.expo2020dubai.com/en/expo-live/Innovation#innovation-impact-grant-programme


СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА ВІД СМІТСОНІВСЬКОГО 

ІНСТИТУТУ (SMITHSONIAN INSTITUTION) 

Стипендійна програма від Смітсонівського інституту 

(Smithsonian Institution) передбачає можливості проведення 

незалежних досліджень або досліджень, пов’язаних з 

колекціями, об’єктами, науковими інтересами 

Смітсонівського інституту та його науко-дослідницького 

штату.  

Участь у програмі можуть брати студенти-аспіранти, 

докторанти, які отримають можливість використовувати 

ресурси Інституту під керівництвом його науково-

дослідницького персоналу. 

Пріоритетні напрями: екологія та охорона 

навколишнього середовища, антропологія та суміжні науки, 

астрофізика і астрономія, еволюційна біологія, молекулярна 

біологія, історія науки і технологій, історія мистецтва, 

матеріалознавство.  

Грант: стипендія становить від 7 до 50 тис. USD 

(залежно від типу стипендії). Тривалість програми: від 10 

тижнів до 12 місяців.  

Дедлайн: 1 листопада 2019, 2020 року. 

Дізнатися детальніше: 

https://www.smithsonianofi.com/fellowship-

opportunities/smithsonian-institution-fellowship-program/ 

 

 



 


