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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендіальних, грантових програм 

та конкурсів 

 

 

  



Для викладачів 

 

 

НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА НАУКОВЦІВ 
У НІМЕЧЧИНІ 

Тривалість: 1-3 місяці. 

Цільова група: викладачі ЗВО та науковці зі ступенем. 

Опис: обмін досвідом та встановлення зв´язків з колегами з 

фаху. 

Матеріальне забезпечення: 2000 - 2150 євро. 

Реченець: 15 листопада 2019 року. 

Детальніше: https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=

1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456  

 

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ НАУКОВЦІВ У ШВЕЙЦАРІЇ  

Уряд Швейцарії надає федеральні стипендії для іноземних 

науковців. 

Координує аплікаційний процес в Україні Посольство 

Швейцарії в Києві, яке, зокрема, приймає досьє, контролює його на 

відповідність вимогам комісії та проводить попередній відбір. 

Федеральна комісія по наданню стипендій для іноземців надає 

такі типи стипендій українським науковцям: 

1) Research scholarships; 

2) PHD scholarships; 

3) Postdoctoral Scholarships; 

для навчання у швейцарських університетах, федеральних 

політехнічних інститутах та у вищих школах прикладних наук. 

https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456


Детальніше про різні типи стипендій та умови проведення 

конкурсу на 2020-2021 навчальний рік: 

https://www.sbfi.admin.ch/…/swiss-government-excellence-sch… 

Реченець: 05 грудня 2019 року. 

 

ДВОРІЧНІ ГРАНТИ НА РОЗВИТОК ПРОЕКТІВ ДЛЯ ВЧЕНИХ 
З УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ 

 

Гранти надає Міністерство освіти і науки Федеральної 

Республіки Німеччина. 

Тривалість проектів: до 24 місяців. 

Хто може взяти участь: 

• науковці усіх дисциплін, які відповідають пріоритетним 

темам конкурсу: Соціальні виклики, Індустріальне лідерство, 

Провідна роль базових та промислових технологій (ключові 

технології), Передова наука, Розповсюдження досконалості і 

розширення участі та мають партнерську наукову інституцію в 

Німеччині 

• перевага у надаватиметься заявникам, проекти яких 

передбачають створення багатосторонніх консорціумів, підготовку 

та фактичну подачу спільних заявок до Європейських рамкових 

програм дослідження “Горизонт 2020” та “Горизонт Європа” 

Матеріальне забезпечення: 

• до 40 тис євро на міжнародний науковий проект 

• до 50 тис євро на проект за участі додатково малого та 

середнього бізнесу 

• покриваються подорожі та перебування науковців та 

експертів в рамках проекту в іншій країні, проведення воркшопів 

та інших подій, оплата можливого адміністративного персоналу для 

координації проекту. 

 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html?fbclid=IwAR2Xve6m_UHaK6nkeSHqxjv3LUHX33ejat4x-byUPueARqVuvKzmI3Q1rLY


Як взяти участь: 

• заповнити заявку 

• вказати мету співпраці, заплановані заходи в рамках проекту, 

додану вартість від співробтництва, внесок міжнародних партнерів 

до проекту 

• обгрунтувати досвід втілення подібних проектів та ресурси 

• надати детальний поетапний план співробітництва та бюджет 

Детальніша інформація та заявка: http://bit.ly/2WkwlEs 

Реченець: 6 грудня 2019 року. 

 

ПРОГРАМА АTLAS – ПОСТ-ДОКТОРСЬКІ СТАЖУВАННЯ  
У ФРАНЦІЇ 

Коли? з березня по липень 2020/ з вересня по грудень 2020 

року.  

Тривалість: 3 місяці 

Конкурс на здобуття стипендії відбувається у рамках Програми 

Atlas короткострокових пост-доківських стажувань започаткованих 

FMSH та її партнерами. 

Ця стипендія мобільності має допомогти у здійсненні 

досліджень у Франції: польові дослідження, робота в бібліотеці та 

архівах. 

Умови фінансування : 

Лауреатам надається фінансова допомога у розмірі 4 704 € на 

три місяці (стипендія надається у три етапи, щомісячно). Ця 

допомога має допомогти покрити дорожні витрати та оплатити 

проживання на місці. 

Критерії відбору : 

Бути українцем та працювати в закладі вищої освіти чи 

науковій установі. 

Мати диплом кандидата наук. Захист дисертації 

проведено  починаючи з  2014 року. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2WkwlEs%3Ffbclid%3DIwAR1MYT7EoFaEqbbSc-7GAJ-Zao4Eb4u7GTZCd5qQKXni3lvEFCyUA27KLvw&h=AT2DEpP2nWdCh1D4XweCiDxHZp921VDnT9vV0XpnQwMXN2KdZZGkjpBL5KzPAFpw0-rSmH4vylin68sJpIcTTqw2W8MI9RTa2nIH5piTVIh3Fk0kCkQe8rT8D3asQMqKQJYxIgwe_bbaJaYqE0NLdKqbKIWAR_X708y2OAXCXfJ84MbgEEJxWlBmo0rqoDMYjxz02cAbhIvznzvhgKfPkvOqt2Sv0gIIrmGjhBBNc_ntDaV3FPhSnMfaydYhFjWsURRO4sNEAfeMSXIBP5yMIhE_9ivIagH5Euj8Z7VpWwdtXsDUYKrEBICHBOOAGq0FVkGGBHL-Ksc6oc8aBlwpper2G_kUUHJGfqfW0qtb4QWeAWFrSvMF4fkgrf6PvwZUV3yor7OhJ4L07r1zPJAm83mcB_j2Y1hFOLvcX_bWdAGJgr6ihU6-ezG9KiKWgNMGzPLMBsmxUZTvaI_vBlOYbWAAFqz3Np9hOc_Twalvi9YgHSEHXDo2yOHna0LlnG5dZeK8wL2VPNbKWPeMtuXItcU6hQD5Q0xyZs4ro_0N8KsmMDHRAbnI0bBU0hP8maoGvPSoTHgmbI3fv0IysnYOj4kGbLdSzF2_IYLKDQ6nYmru31U-mhM4nR3h-Duq3Js4VD992MTSg_8fpqQ6PGlBP65uJmUxC4hbP0Z2E8iYBcBh
http://www.fmsh.fr/fr/c/7829
http://www.fmsh.fr/fr/c/7829


Займатися дослідницькою діяльністю в галузі суспільних та 

гуманітарних наук (антропологія, літературознавство та 

мистецтвознавство, історія, географія, філософія, політичні 

науки, соціологія, археологія і т.д.) 

Науковець повинен знайти місце для стажування і  має бути 

запрошеним дослідницькою лабораторією чи центром.  

Реченець: 16 грудня 2019 року. 

Детальніше: https://institutfrancais-

ukraine.com/etudier/bourses/atlasfmsh  

 

X МІЖНАРОДНА ТА МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 

ДИЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 
"ВИКЛИКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ / ВИКЛИКИ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ" 

Вища лінгвістична школа в Ченстохові (Польща) запрошує  

взяти участь у X Міжнародній науковій конференції з питань 

сучасної освіти. 

Конференція відбудеться у WSL в Ченстохові, вул. Nadrzeczna 7 

- 30 січня 2020 року. 

Пропонується підготувати доповіді польською, англійською, 

українською або російською мовами щодо тем, зазначених у назві 

конференції (обсяг доповіді - 6 сторінок, час -15 хв).  

Розширені версії статей (12-24 сторінки) будуть опубліковані в 

томі X видавничої серії WSL "Проблеми сучасної освіти" (видання 

монографії з окремим ISBN, ISSN). 

Умовою публікації статті буде отримання позитивної 

редакційної рецензії та дотримання вимог написання статей, 

адаптації тексту до коментарів редакторів та рецензентів. Усі 

автори отримають власні копії. 

Статті можна надсилати на електронну скриньку: 

e.sadowska@wsl.edu.pl  

https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/atlasfmsh
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/atlasfmsh
mailto:e.sadowska@wsl.edu.pl


Вартість публікації статей (60 євро) буде використана для 

співфінансування витрат на публікацію монографії.  

Детальніше: 

https://drive.google.com/file/d/1Lnd7qfBDH29U4td-

E1SYTerpiUKixbXc/view 

 

ДОСЛІДНИЦЬКІ СТИПЕНДІЇ В ГАЛУЗІ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

Де? Гарвардський Університет (США) 

Напрями: історії, література, філологія, культура України, 

суміжні галузі знань, гуманітарні та соціальні науки. 

Тривалість: 2020-2021 рр. Середній термін перебування 

стипендіата - чотири місяці під час осіннього або весняного 

семестру в Гарварді. 

Стипендія: 4 400 доларів США на місяць для покриття витрат 

на проживання та медичне страхування. Крім того, додатково 

виділяються кошти на трансфер до Гарвардського університету. 

Гарвардський університет залучає світову академічну спільноту 

для проведення досліджень, присвячених українській історії, 

літературі, філології, культурі, з соціо-гуманітарних дисциплін та 

інших суміжних галузей знань.  

Окрім проведення власних досліджень, стипендіати беруть 

участь у науковому житті Гарвардського університету та готують 

презентацію на основі проведених власних оригінальних 

досліджень. 

Стипендії фінансуються за рахунок Фонду стипендій Ярослава 

та Надії Міхайчук та щорічної благодійної підтримки Фонду 

українознавства. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Lnd7qfBDH29U4td-E1SYTerpiUKixbXc/view
https://drive.google.com/file/d/1Lnd7qfBDH29U4td-E1SYTerpiUKixbXc/view


Вимоги:  

Докторанти, чиє поле наукових інтересів охоплює будь-який з 

вищезазначених напрямків та які продемонстрували свою 

прихильність до українознавства, мають право подавати заявку.  

Перевага надається особам, які мають науковий ступінь PhD/ 

кандидата наук протягом останніх восьми-десяти років. Проте ті, 

хто закінчив роботу над дисертацією та захистив її якраз перед 

подачею заявки, також можуть брати участь. 

Реченець:  13 січня 2019 р. 

Детальніше: https://www.huri.harvard.edu/fellowships-grants-

internships/fellows-ukrstudies/about-huri-fellowships.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 Польщі, який відповідає вимогам МОН 

України. 

Вартість стажування: 350 EUR (у вартість включено: 

стажування, проживання і харчування (сніданки та обіди). 

Реченець: необмежено. 

Детальніше за електронною адресою:   

anastasiia.malota@humanitas.edu.pl  

https://www.huri.harvard.edu/fellowships-grants-internships/fellows-ukrstudies/about-huri-fellowships.html
https://www.huri.harvard.edu/fellowships-grants-internships/fellows-ukrstudies/about-huri-fellowships.html
mailto:anastasiia.malota@humanitas.edu.pl


Для студентів 

СЕМЕСТРОВА ПРОГРАМА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ  
В ГУМАНІТАРНО-ПРИРОДНИЧОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  

ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ (ПОЛЬЩА).  
 

Тривалість: мінімум 92 дні (березень-червень). 

Опис: в рамках програми студенти ТНПУ ім. В. Гнатюка мають 

можливість 3 місяці безкоштовно навчатися в Гуманітарно-

природничому університеті імені Яна Длугоша.  

Брати участь в програмі мають право студенти ТНПУ, що 

навчаються за суміжними із UJD спеціальностями (за винятком 

останнього семестру бакалаврату та останнього семестру 

магістратури).  

Напрямки навчання в UJD: тут. 

Учасник програми обміну повинен володіти мовою навчання на 

рівні, достатньому для засвоєння навчальних дисциплін. 

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, можливість вивчати польську мову з подальшим 

отриманням сертифікату – 5 zł/заняття. 

Необхідні документи: 

 заповнена реєстраційна форма; 

 направлення на навчання (skierowanie na staż) - видається 

ТНПУ; 

 особиста анкета (kwestionariusz osobowy); 

 трьохстороння угода між студентом, ТНПУ та UJD (umowa 

trójstronna); 

http://www.ujd.edu.pl/uploads/article/zakadka-wykaz-kierunkow-studiow-cbed9feb32.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uny4Kv9m7ZSFKIImRy6STgW3PsYWmSM-U7f74yJdGUhfsg/viewform?c=0&w=1
http://www.ujd.edu.pl/uploads/article/kwestionariusz-dla-studenta-ubie-65ec9426a6.docx
http://www.ujd.edu.pl/uploads/article/umowatrojstronnaplen-8e0380fddd.docx


 ксерокопія закордонного паспорта (для участі в програмі 

студенту потрібно отримати національну візу); 

 медична довідка;  

 cтраховий поліс; 

 заповнені заяви (додатки 1, 2, 5 Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність). 

Реєстрація на програму: до 10 листопада 2019 року. 

Детальнішу інформацію щодо участі в Програмі можна 

дізнатися у відділі міжнародних зв’язків університету (гуртожиток 

№2). 

 

ПРОГРАМА ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУ  
З ВИЩОЮ ЛІНГВІСТИЧНОЮ ШКОЛОЮ В ЧЕНСТОХОВІ 

 

Програма забезпечує студентам нашого університету 

можливості паралельного (одночасного) навчання у Вищій 

лінгвістичній школі в Ченстохові з отриманням додаткового 

(другого) диплома Республіки Польща. 

Тривалість навчання у WSL:  

бакалаврат - 3 роки, 

магістратура - 2 роки. 

Навчання відбувається дистанційно (за допомогою системи 

Moodle), а також передбачає участь в літніх та зимових школах у 

WSL (3 виїзди тривалістю 7-10 днів під час канікул). 

Під час проведення шкіл студенти мають можливість навчатись 

та активно проводити відпочинок (пізнавальні екскурсії, 

концерти…). 

Доступні напрямки навчання у WSL: 

- Соціальна робота 

Соціальні відхилення та соціальна профілактика (мова 

навчання: польська) 

- Німецька мова 

http://tnpu.edu.ua/about/public_inform/upload/2017/Polozhennia_pro_poriadok_realizatsii_prava_na_akademichnu_mobilnist.pdf
http://tnpu.edu.ua/about/public_inform/upload/2017/Polozhennia_pro_poriadok_realizatsii_prava_na_akademichnu_mobilnist.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uny4Kv9m7ZSFKIImRy6STgW3PsYWmSM-U7f74yJdGUhfsg/viewform?c=0&w=1


Німецька мова в бізнесі – основи економічної освіти та 

підприємництва (мова навчання: німецька) 

- Англійська мова 

Англійська мова в бізнесі – основи економічної освіти та 

підприємництва (мова навчання: англійська) 

Учасник програми обміну повинен володіти мовою навчання на 

рівні, достатньому для засвоєння навчальних дисциплін. 

Вартість навчання та проживання 

Вартість 1 року навчання становить 350 €. 

За бажанням студента WSL надає місця в студентському 

гуртожитку під час перебування на літній/зимовій школі, вартість 

проживання - 45 зл./доба. 

 Перелік документів для вступу на програму «Подвійний 

диплом» з WSL: 

 копія українського паспорта (1-2 с.) 

 копія закордонного паспорта (1 с.) 

 копія візи (за відсутності біометричного паспорта). 

 4 фотографії (3,5x4,5)  

 навчальний план за весь період навчання в ТНПУ 

(звертатись у деканат) 

 завірена копія атестата про закінчення середньої школи + 

додаток з оцінками (якщо студент здобуває ступінь 

бакалавру). 

 завірена копія диплома бакалавра + додаток з оцінками 

(якщо студент здобуває ступінь магістра). 

 довідка із деканату, яка підтверджує, що дана особа є 

студентом. 

Реєстрація на програму: до 15 листопада. 

Із документами та запитаннями звертатися у відділ 

міжнародних зв’язків ТНПУ (гуртожиток №2). 



 

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ У НІМЕЧЧИНІ 

Опис: післядипломне навчання (як правило, магістратура) для 

подальшої фахової та наукової спеціалізації. 

Цільова група: студенти від 4 курсу та випускники (максимум 

6 років після отримання диплому). 

Тривалість: 1-2 роки (можливо на другий рік навчання для 

тих, хто вже розпочав навчання).  

Матеріальне забезпечення: 850 євро/міс. 

Реченець: 15 листопада 2019 року. 

Детальніше: https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/5/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=

1&language=en&id=0&pg=5&detail_to_show=50026200  

 
 

ЛІТНІ МОВНІ КУРСИ У НІМЕЧЧИНІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ 
СТУДЕНТІВ ТА ВИПУСКНИКІВ 

 

Цільова група: студенти 2-3, а також 5 курсу (якщо він не 

випускний). 

Тривалість: 3-4 тижні. 

Опис: ціль курсів - поглиблення знань німецької мови (загальна 

німецька, фахова німецька) та країнознавства. 

Матеріальне забезпечення: часткова стипендія - 950 євро (на 

оплату курсу та проживання) плюс кошти на проїзд. 

Реченець: кінець листопада 2019 року. 

Детальніше: https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=

1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295  

 

https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/5/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=5&detail_to_show=50026200
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/5/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=5&detail_to_show=50026200
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/5/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=5&detail_to_show=50026200
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/5/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=5&detail_to_show=50026200
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295


 

ПРОГРАМА ОБМІНУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ БАКАЛАВРАТУ   

(GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM 2020-2021 

(США) 

 

Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів 

(Global UGRAD) – це  програма культурного обміну, яка 

здійснюється Бюро у справах освіти та культури Державного 

департаменту США та підтримується народом Сполучених Штатів 

Америки. Ця міжнародна освітня та культурна програма обміну 

підтримує талановитих іноземних студентів, надає можливість 

майбутнім лідерам навчатися у США з метою поглиблення знань та 

вивчення культури і традицій Сполучених Штатів Америки.  

Фіналісти програми Global UGRAD будуть навчатися протягом 

одного семестру без отримання ступеня в університетах 

Сполучених Штатах Америки за будь-якими спеціальностями.   

Фінансове забезпечення: оплата проїзду учасників програми 

до/із США, навчання в американському університеті, проживання 

та харчування, медичне страхування, необхідні підручники та 

щомісячна стипендія. 

Вимоги до кандидатів: 

 навчатися в закладі вищої освіти України (стаціонар 

бакалаврської програми) на час проведення конкурсу; 

 бути старше за 18 років на момент початку навчання у США; 

 не бути студентом випускного курсу бакалаврської програми 

приватного або державного вищого навчального закладу 

України; 

 володіти англійською мовою на рівні, достатньому для 

навчання та спілкування в англомовному академічному 

середовищі; 



 мати високий рівень академічної успішності, соціальної 

активності та лідерський потенціал; 

 відповідати вимогам для отримання візи учасника програми 

обміну (J-1) для в’їзду до США; 

 повернутися в Україну після завершення програми. 

Набір на новий конкурс на 2020-2021 навчальні роки, 

включно з доступом до електронної заявки цього року, 

розпочнеться з 1 листопада 2019 року на офіційному сайті 

Посольства США в Україні у розділі «Освіта і Наука». 

Детальніше: KyivUGRAD@state.gov або за телефоном: (+38 

044) 521-5043. 

 

 
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG SCHOLARSHIPS:  
СТИПЕНДІЯ ДЛЯ БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ  

НА НАВЧАННЯ В НІМЕЧЧИНІ 

Friedrich Ebert Stiftung Scholarships 2020 пропонує 40 

стипендій для іноземних студентів. 

Стипендія: 650 євро щомісяця. Також грант покриває витрати 

на медичне страхування. 

Доступні курси: 

-Good Society – Social Democracy 

-Politics for Europe  

-Flight, migration, integration 

-Education policy 

-Civil society 

-Women’s and Gender Policy 

-Trade unions International 

-Youth 

-Local Politics 

-Media 

mailto:KyivUGRAD@state.gov


Вимоги до кандидатів: 

знання німецької та англійської; 

відмінна академічна успішність; 

позашкільна діяльність; 

перед тим, як податися на стипендію потрібно бути 

зарахованим в університет Friedrich Ebert Stiftung. 

Реченець: 30 листопада 2019 р. 

Подати заявку: http://bit.ly/35i4zMV  

Детальніше: http://bit.ly/2B0vore 

 

 

СТИПЕНДІЇ ДОСКОНАЛОСТІ ЕЙФЕЛЬ 2020 

Програма стипендій Ейфель Міністерства закордонних справ 

та міжнародного розвитку створена для допомоги французьким 

закладам вищої освіти у заохоченні найкращих інозмених студентів 

до навчання у магістратурі та аспірантурі. 

Програма 

конкурсу: https://www.campusfrance.org/system/files/medias/doc

uments/2019-10/TexteSite_Etudiants_2020.pdf  

Реченець: 09 січня 2020 року 

Детальніше: https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-

de-bourses-d-excellence-eiffel  

 

 

СХІДНA ЗИМОВА ШКОЛА у ВАРШАВІ  

Студії Східної Європи Варшавського університету оголошують 

набір кандидатів на участь в Східній зимовій школі, що 

проходитиме у Варшаві. 

Тривалість: з 28 лютого до 14 березня 2020 р. 

Вимоги до кандидатів: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F35i4zMV%3Ffbclid%3DIwAR2r6g3Ogal-KryqN2bXOeppgs2frhjXPFovGKqdh7OSj42vqP6B6wBKn8I&h=AT0jAb0DFITZmJeCPZwo7FX4qKiF-mUq0Cq-frcIdqru9NXzuU25VYEl6slW6L2bTyXkdxqmKqIeAAQin0SkuWk-8kJrq_4b3jPND5Jc8SQupV9DsdFD0UZuwIqy7_rmls1VQskGtOHwPoMeoGxf0LfjWa2rkxER3JfUq3H63JbE7gGfIpb9OSNQdA7s1xPTzIWzLaTQ0rVvffi6f-xT1YieW7i5JGwA7XjDXJUGX83s8AqrBRVPi9Fw-2mvil0cJTaWzbjx23sklMVoT5bVS9NcV6dhDYGwhmR1hFdeROkj6m1s2gh4tYSg-Dh7lEO9oDrV21MODwJ_mnVQWFUUSeR1PXGCs8p_BXIBCibuUZyy1GaAQY931uWTeUMqZku2yL_7IuomQftVTp0muBFfvldGqRvhLE9jyr2KjM5p1YtvbwflOx0SWQWs8cYq7dirwuvx4VKdXp1JTAryIQ2BMo9eZ0bdaKGcKQ8QF5eWb6rKDt4m3NSMUA-czxwHyk4rq53Mx1xD2lYwdVaIPPZYmcCFzyB5hBdQx8NxXC0VL73JXlwH-3N56E24jVu6TjVK2cWy_BI6AvbuBpx01SoTRhEChgYzbwswYmaTHZ7iFyzNJUB1XtaxVGmLEuYbCWMSWM2a1w6SWVyb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2B0vore%3Ffbclid%3DIwAR2Zn2k1JxF6zF2UfxiqV-gXZo7ZRJNMB8Pp_vSzup8tuhPUqKJzBD_YxAg&h=AT1YnvWVzRyCHPwwxgyee6fKORkqKvUfTWMzqr2GeUzGrNwkrfq1SQ9lxThIDQeArhNwsNE_DxKP2jxi4mbg-FU4sjvWxaJn0VrheVZrvVhABKnkSbPJi0ThcZVndc3dW1n1UzNAb9iYjfWeFQfKSRCQfsaC-nDyWzKPk-k3IbQL7NzMyxwa2EAhOBteVbaSg1GK7fkQdBz2_XPd0yaKMCPUAFVruSKfmK6_pf3wzO-zR-McnY9rtrSb75qlqhIGAJwKn-W1afspQdTD-hmvIaAirPTM0b8gzobL8Lw9xuv3g5jyMyT8ARfhCgRH1yTi0LoQXtnVDpOs_CDwzg3x3lzf9NDt9V9gHHkU8bX3Df7m1pM_DYnYDsoSHcglgLvJODXHoWTvMaMYqhbycX8mLUsp4EOkL6cTgzhfFzlCqlNRLIczWqtG_ftjPVA1NNFxJxDT1AyFeDKWhsZRIBEHlA8bzc_wswccSgKXB0uNx_2IzLCsNEZRpl-5R9EYBv4pqYkVVmFPIJtPUu_gsNl7cwi-Nt-AJ_ZwFalEUMdksi9nireIds4Z49lKxjaxRnV724sgxpHLOqKKXdprLquctzkjW52Kz_QFwu62c_-VQnyE6VSEhKzYCPn6HyQXTKrRLUUroryXrnlJ
https://www.campusfrance.org/system/files/medias/documents/2019-10/TexteSite_Etudiants_2020.pdf
https://www.campusfrance.org/system/files/medias/documents/2019-10/TexteSite_Etudiants_2020.pdf
https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-d-excellence-eiffel
https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-d-excellence-eiffel


студенти останнього курсу гуманітарних спеціальностей, котрі 

пишуть магістерські роботи в галузі історії та сучасності 

Центральної та Східної Європи (історія, політологія, міжнародні 

відносини, соціологія, етнологія, географія, право, економіка); 

вік до 25 років; 

володіння польською мовою на рівні, достатньому для 

розуміння занять та участі в них. 

Стипендії: 

Кандидати можуть подавати заявку на стипендію для повного 

або часткового відшкодування вартості перебування в школі 

(готель, харчування, участь у лекціях і семінарах та додаткових 

заходах), а також на часткове покриття коштів доїзду. 

Кандидати повинні надіслати на адресу 

wsl.studium@uw.edu.pl: 

а) заповнений формуляр, 

б) мотиваційний лист разом із запропонованою темою 

реферату, 

в) CV і фотографію, 

г) рекомендації наукового керівника магістерської роботи 

(підписаний та відсканований лист), 

ґ) підтвердження знання польської мови, 

д) довідку з деканату, яка підтверджує, що кандидат 

навчається на останньому курсі магістратури, 

е) заявку на відшкодування вартості перебування в школі. 

Реченець: до 15 січня 2020 р. 

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

szkola-zimowa/nabor-do-wschodniej-szkoly-zimowej/ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wsl.studium@uw.edu.pl
https://studium.uw.edu.pl/szkoly/wschodnia-szkola-zimowa/nabor-do-wschodniej-szkoly-zimowej/
https://studium.uw.edu.pl/szkoly/wschodnia-szkola-zimowa/nabor-do-wschodniej-szkoly-zimowej/


ЛІТНЯ ШКОЛА З ЛІДЕРСТВА  
ТА МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ У США 

Де? Сан-Дієго, США 

Тривалість: 3 тижні у липні. 

Hansen Summer Institute надає можливість відвідати літню 

школу з лідерства та міжнародної співпраці у США. 

До участі у школі запрошуються студенти-бакалаври, 

зацікавлені в міжнародних відносинах, дипломатії, міжнародному 

економічному розвитку. 

Мета програми – створення міжнародного співтовариства 

молодих дослідників, які використають отриманий досвід задля 

налагодження нових дружніх стосунків, а також побудови кращого 

майбутнього. 

Організатори покривають міжнародні авіаквитки, 

проживання, харчування та всі програмні витрати. 

Вимоги до кандидатів: 

вік: 20-25 років; 

наявність лідерського потенціалу; 

наявність сертифікату, який підтверджий високий рівень 

володіння англійською. 

Дедлайн подачі: 15 січня 2020 р. 

Детальніше: https://www.hansensummerinstitute.org/  

  

https://www.hansensummerinstitute.org/


Для викладачів і студентів 

 

НАУКОВІ СТИПЕНДІЇ ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ  
НА НАВЧАННЯ В НІМЕЧЧИНІ 

Цільова група: аспіранти та молоді науковці. 

Тривалість: 1-6 місяців, 7-10 місяців. 

Опис: наукові проекти в рамках написання дисертацій. 

Матеріальне забезпечення:  850-1200 євро. 

Реченець: 15 листопада 2019 року. 

Детальніше:  

1. Короткотермінові стипендії  

2. Річні стипендії  

 

СТИПЕНДІЇ CHEVENING НА НАВЧАННЯ 

У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

Тривалість: один академічний рік, починаючи з вересня 

наступного року. 

Умови: термін навчання на магістерській програмі не більше 

одного року, процес вступу на програму та подача заявки на 

стипендію відбувається паралельно, можна обрати три 

університети з подібними спеціальностями, або три різні 

спеціальності в одному університеті, необхідно мати досвід роботи 

щонайменше 2 роки.   

Вікових обмежень немає. 

Фінансування: стипендії покривають вартість навчання, 

витрати на проживання та авіапереліт. 

Вимоги до кандидатів: 

вища освіта (мінімум – диплом бакалавра); 

знання англійської мови (більшість британських університетів 

вимагають 6,5 балів з іспиту IELTS; 

бажано мати 2-річний досвід роботи у відповідній галузі; 

https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015434
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602


стипендіат повинен повернутися до рідної країни після 

закінчення навчання хоча б на 2 роки; 

стипендіат має подати заявку на навчальну програму й 

отримати позитивну відповідь. 

Подача документів: серпень – листопад.  

Детальніше: https://www.chevening.org/  

 

ЯПОНСЬКА СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА  
ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ЮНЕСКО (KEIZO OBUCHI 

RESEARCH FELLOWSHIPS PROGRAMME) 

Тривалість пропонованого дослідження: 3 місяці (мінімум), 9 

місяців (максимум). 

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 до кандидатів: аспіранти, вік до 40 років.  

Реченець: 29 листопада 2019 року.  

Детальніше: https://en.unesco.org/fellowships/keizo-

obuchi/institutional-page/new-cycle-2019 

 
РІЧНІ СТИПЕНДІЇ BAYHOST ВІЛЬНОЇ ЗЕМЛІ БАВАРІЇ 

2020/21  
 

Опис: стипендії BAYHOST пропонують фінансування 

аспірантури або післядипломного навчання у одному з баварських 

вузів. Стипендія надається спочатку на 1 рік та може 

подовжуватися. Крім того, можлива підтримка однорічного 

https://www.chevening.org/?fbclid=IwAR1l2a821ycJxqX830b5KLQNUrh8j_Oq47M1kUZbSR7S8i2WhuvOrwSJw1o
https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/new-cycle-2019
https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/new-cycle-2019
https://www.facebook.com/TNPUinternational/photos/a.838652366502282/880098549024330/?type=3&eid=ARBqqHXEg3lxhXYQq2alXiTB00_3JsoGvvAes5larCbxecBwVWPrBMojtt1Ja6riJZa0d_IsChyzjeZ-&__xts__%5B0%5D=68.ARCY1cBo81bm6j02KkfKQe317tGTB8uyPfH6p22l7rl7PSizcxxkEho-yqNSBjDD8_LJ14i4nQmoE0ZYG_qY00e79f2ezw0jc4xItoGpxQPcCz0rhIqsid2kfOn-YDd5U22QuyHwoSGGJP1OvYI_n5g9XacZOc5w8i_ZkpGqRwMWUKFmBTz9qddCuB59f09PG_OjmIo1HS51f3dudSn6ygA4KC4T5huFFiXOGltyc5RvbsSPkvfmfIyZ8IOTF_VzteDJUtKYHmiGBba0saMoTmUlKTZ3clq2cBik-NVBiHVOTIPJPeOi9rcwuO5Edaf3WIr8MWZmAemOsBsUxupJ3l0&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/TNPUinternational/photos/a.838652366502282/880098549024330/?type=3&eid=ARBqqHXEg3lxhXYQq2alXiTB00_3JsoGvvAes5larCbxecBwVWPrBMojtt1Ja6riJZa0d_IsChyzjeZ-&__xts__%5B0%5D=68.ARCY1cBo81bm6j02KkfKQe317tGTB8uyPfH6p22l7rl7PSizcxxkEho-yqNSBjDD8_LJ14i4nQmoE0ZYG_qY00e79f2ezw0jc4xItoGpxQPcCz0rhIqsid2kfOn-YDd5U22QuyHwoSGGJP1OvYI_n5g9XacZOc5w8i_ZkpGqRwMWUKFmBTz9qddCuB59f09PG_OjmIo1HS51f3dudSn6ygA4KC4T5huFFiXOGltyc5RvbsSPkvfmfIyZ8IOTF_VzteDJUtKYHmiGBba0saMoTmUlKTZ3clq2cBik-NVBiHVOTIPJPeOi9rcwuO5Edaf3WIr8MWZmAemOsBsUxupJ3l0&__tn__=EHH-R


наукового перебування у Баварії в рамках проходження 

аспірантури в себе на батьківщині. 

Реченець: 1 грудня 2019 р. 

Детальніше: http://www.uni-

regensburg.de/…/stipendi…/incoming/index.html 

 

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ АСПІРАНТІВ В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ В 
УНІВЕРСИТЕТІ МЮНСТЕРА 

Де? Мюнстер, Німеччина. 

Тривалість: 4 роки.  

Пріоритетні напрями: слов’янознавство, 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),  

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.  

Реченець: 31 грудня 2019 року.  

Детальніше: https://www.uni-muenster.de/Practices-of-

Literature/en/bewerben/DAADStipendien.html 

 

 

 

http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html?fbclid=IwAR3QTKAeCVorvBkwG4ioJFK1VTwV1ApMhD5F1QzEA5so5ZHbeTEStqa_tf4
http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html?fbclid=IwAR3QTKAeCVorvBkwG4ioJFK1VTwV1ApMhD5F1QzEA5so5ZHbeTEStqa_tf4
https://www.uni-muenster.de/Practices-of-Literature/en/bewerben/DAADStipendien.html
https://www.uni-muenster.de/Practices-of-Literature/en/bewerben/DAADStipendien.html


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 січня 2020 року (для подачі на осінній семестр 

наступного року).  

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

 

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ КАНДИДАТІВ НАУК ТА МАГІСТРІВ 
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.  

Детальніше: https://kaust.edu.sa/en/study/admissions-faqs 

 

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.  

https://bfny.org/en/about/program-overview
https://bfny.org/en/about/program-overview
https://kaust.edu.sa/en/study/admissions-faqs


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/ 

 

 

 

http://solchanykgrant.com/

