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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендіальних, грантових програм 

та конкурсів 

 

 

  



 
Для викладачів 

 
 

НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ ВІД DAAD  
ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА НАУКОВЦІВ 2019 

Країна: Німеччина 

Тривалість: 1-3 місяці. 

Розмір стипендії: 2000-2150 євро. 

Гранти DAAD надають викладачам ЗВО та науковцям 

можливість проводити дослідження та продовжувати навчання в 

Німеччині. Метою даної програми є підтримка короткотермінових 

досліджень і, таким чином, сприяння обміну досвідом та 

налагодження контактів з колегами. 

Хто може подати заявку: 

Викладачі ЗВО та науковці, які, як правило, мають науковий 

ступінь та  працюють в університеті чи дослідницькому інституті. 

Умови фінансування: 

• дослідження проводяться в державних ЗВО або 

дослідницьких інститутах у Німеччині; проведення досліджень 

може відбуватися в декількох приймаючих установах; 

• отримати фінансування можна один раз протягом трьох 

років; 

• лекційні тури або відвідування конгресів не фінансуються. 

Процедура подання заяви:  Заява подається на онлайн-

порталі за посиланням.  

Дедлайн: 15 липня 2019 року. 

Детальна інформація за посиланням.  

 
 
 
 

 

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=50015434


ПРОГРАМА ІМ. Г. ГАМФРІ ДЛЯ ФАХІВЦІВ  
НА СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ  

Програма ім. Гамфрі пропонує стажування у США, без 

отримання ступеню, яке включає академічну програму та 

професійне стажування фахівців, які знаходяться на середньому 

етапі професійної кар’єри, у певних галузях для громадян України 

та інших країн світу. 

Тривалість: 3 або 9 місяців.  

Галузі на 2020–2021 академічний рік для громадян України:  

Масові комунікації та журналістика 

Управління освітою, планування та політика 

Аграрний та сільський розвиток 

Економічний розвиток 

Фінансова та банківська справа 

Управління природними ресурсами/ політика щодо довкілля/ 

зміна клімату 

Політика та управління у галузі охорони здоров’я 

Аналіз державної політики та державне управління 

Політика та управління наукою та технологіями 

Міське та регіональне планування  

Вимоги до учасників конкурсу  

Усі кандидати повинні мати щонайменше закінчену вищу 

освіту (ідеально – у тій галузі, на яку вони подають заявку), 

щонайменше 5 повних років досвіду роботи (бажано у тій галузі, на 

яку вони подають заявку), обмежений або жодного досвіду 

навчання у США.  

Анкети заповнюються в електронній формі.  

Дедлайн: 15 липня 2019 р. до 17:00.  

Контактна інформація: (044) 521-5273, 

kyivhumphrey@state.gov 

 

https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/Field-of-Study-Descriptions_2020.pdf
https://apply.iie.org/huberthhumphrey
mailto:kyivhumphrey@state.gov


 
 

СТИПЕНДІЯ ВИШЕГРАДСЬКОГО ФОНДУ  
В ГАЛУЗІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ  

До участі у конкурсі на отримання стипендії запрошуються 

науковці в галузі історії, мистецтва, філософії та соціології для 

дослідження сенсу і масштабу феномену Холодної війни з погляду 

різних аспектів: публіцистичного, соціологічного, художнього, 

політичного, архівного.  

Пріоритетні напрями: гуманітарні.  

Дедлайн: 25 липня 2019 року.  

Детальніше: http://www.osaarchivum.org/work-with-

us/fellowship/visegrad-scholarship 

 

ГРАНТИ УНІВЕРСИТЕТУ ФРІБУРГА 

Країна: Швейцарія 

Адміністрація Університету Фрібурга запрошує іноземних 

науковців проводити дослідження. До участі запрошуються як 

аспіранти, так і дослідники зі ступенем.  

Тривалість: 4 місяці для аспірантів, 1-3 місяці (максимум 5) 

для кандидатів наук. 

Грант покриває дослідження на всіх спеціальностях 

університету.  

Грант: для аспірантів – 1 700 швейцарських франків на місяць; 

для дослідників зі ступенем кандидата наук – 1 900 швейцарських 

франків на місяць  

Дедлайн: 31 липня 2019 року.  

Детальніше: 
https://www3.unifr.ch/studies/en/mobility/incoming/researcher/gr
ants-from-the-university-of-fribourg.html 

 

 

http://www.osaarchivum.org/work-with-us/fellowship/visegrad-scholarship
http://www.osaarchivum.org/work-with-us/fellowship/visegrad-scholarship
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


 

ПРЕМІЯ СОФІЇ КОВАЛЕВСЬКОЇ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ ВЧЕНИХ 
З ФОНДУ ОЛЕКСАНДРА ФОН ГУМБОЛЬДТА 

Тип премії: стипендія.  

Країна премії: Німеччина  

Пріоритетні напрями: усі напрями.  

Фонд Александра Гумбольдта запрошує успішних іноземних 

молодих вчених високого рівня, що публікуються в престижних 

міжнародних наукових журналах і видавництвах, взяти участь у 

грантовій програмі імені Софії Ковалевської (Sofja Kovalevskaja-

Preis).  

Вимоги до кандидатів: докторський або аналогічний 

науковий ступінь з відзнакою (Ph.D., кандидат наук або 

еквівалент), отриманий менш ніж за шість років до кінцевого 

терміну подачі заявки, знання німецької або англійської мови тощо.  

Стипендіати програми отримують можливість створити 

дослідницьку команду і протягом п’яти років спільно працювати 

над інноваційним дослідницьким проектом у вибраному 

дослідницькому інституті в Німеччині. 

Галузі досліджень: природничі та гуманітарні науки. 

Детальніше: https://www.humboldtfoundation.de/web/kovalev

skaja-award.html  

Дедлайн: 31 липня 2019 року.  

 

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)».  

https://www.humboldtfoundation.de/web/kovalevskaja-award.html
https://www.humboldtfoundation.de/web/kovalevskaja-award.html


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. 

 

 

 

ДОСЛІДНИЦЬКІ СТИПЕНДІЇ ВІД ГАРВАРДСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

Де? США 

Тривалість: 2 роки. 

 Програма з підтримки молодих науковців Academy Scholars 

Program надає стипендії на проведення дослідження у 

Гарвардському університеті, США.  

Пріоритетні напрямки: суспільні науки, включаючи право та 

історію.  

Фінансування: стипендії покривають усі витрати дослідників. 

Дедлайн: 1 жовтня 2019 року. 

Детальніше: https://harvardacademystudies.communityforce.c

om/Funds/FundDetails.aspx?6F674271586D41325155416E485745

4F337177526173796238567A50797150753735617664577A4B4D4F

4A714E334D5668625A474238636A45514A4837434646  

 

 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en
https://harvardacademystudies.communityforce.com/Funds/FundDetails.aspx?6F674271586D41325155416E4857454F337177526173796238567A50797150753735617664577A4B4D4F4A714E334D5668625A474238636A45514A4837434646
https://harvardacademystudies.communityforce.com/Funds/FundDetails.aspx?6F674271586D41325155416E4857454F337177526173796238567A50797150753735617664577A4B4D4F4A714E334D5668625A474238636A45514A4837434646
https://harvardacademystudies.communityforce.com/Funds/FundDetails.aspx?6F674271586D41325155416E4857454F337177526173796238567A50797150753735617664577A4B4D4F4A714E334D5668625A474238636A45514A4837434646
https://harvardacademystudies.communityforce.com/Funds/FundDetails.aspx?6F674271586D41325155416E4857454F337177526173796238567A50797150753735617664577A4B4D4F4A714E334D5668625A474238636A45514A4837434646


 
ПРОГРАМА “FREIGEIST” ДЛЯ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ 

Де: Німеччина 

Спеціальності: всі спеціальності. 

Компанія Volkswagen підтримує молодих науковців зі всіх 

спеціальностей та виділяє гранти на проведення досліджень в 

Німеччині. 

Розмір гранту: покриття витрат на проживання і дослідження. 

Критерії відбору кандидатів: 

 кваліфікація апліканта 

 здатність до самостійного дослідження 

 оригінальність та якість проекту 

 конструктивний підхід до можливих ризиків 

Детальніше: https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-

foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/freigeist-

fellowships?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist[controller]

=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7 

Дедлайн: 10 жовтня 2019 року. 

 

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 

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/freigeist-fellowships?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5bcontroller%5d=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/freigeist-fellowships?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5bcontroller%5d=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/freigeist-fellowships?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5bcontroller%5d=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/freigeist-fellowships?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5bcontroller%5d=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7


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  

 

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 

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


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 

 

 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА THE DENYS HOLLAND 
SCHOLARSHIP УНІВЕРСИТЕТУ UNIVERSITY COLLEGE LONDON 

Де: Лондон, Великобританія. 

Грант: 9,000£ на рік. 

Стипендія The Denys Holland Scholarship була створена для 

кандидатів, які без стипендії не мають можливості здобути вищу 

освіту і демонструють наміри повністю використовувати знання, 

набуті в Університетському коледжі Лондона.  

У стипендійній програмі беруть участь усі програми 

бакалаврату Університетського коледжу Лондона.  

Пріоритет надається кандидатам, які мають не більше, ніж 25 

років на момент подання заявки.  

Дедлайн: 5 липня 2019 року.  

Детальніше: https://www.ucl.ac.uk/prospective-

students/scholarships/undergraduate/denyshollandug  

 

 

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ В МОЛДОВІ - 2019 

Міністерством освіти Республіки Молдова надаються стипендії 

для навчання у вишах. Пропозиція поширюється на програми 

бакалаврату, магістратури та аспірантури. 

Перелік необхідних документів: 

 анкета (українською мовою); 

 анкета, заповнена друкованими літерами з прикріпленою 

фотокарткою (російською мовою); 

 копії сторінок українського паспорта з місцем реєстрації; 

https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/scholarships/undergraduate/denyshollandug
https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/scholarships/undergraduate/denyshollandug
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2019/07/02/n-k-e-t-a-ukrainska.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2019/07/02/2anketa.pdf


 копії документів про освіту. Документи мають бути 

перекладені на румунську/російську мову та нотаріально завірені. 

Студенти, які навчаються, мають подати додатково виписку із 

залікової книжки; 

 мотиваційний лист (українською або англійською); 

 аспіранти подають навчальний план/проект дослідження 

(російською мовою); 

 аспіранти подають список опублікованих наукових робіт 

(румунською/російською). 

Дедлайн: 12 липня 2019 року. 

Детальніше: https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-moldovi-

zaproshuye-ukrayinciv-na-navchannya-u-vishah 

 

 

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ В КАЗАХСТАНІ - 2019 

Міністерство освіти і науки України інформує про надання 

160 стипендій іноземним студентам, у тому числі українцям, для 

навчання у закладах вищої освіти Казахстану (фінансується 

Урядом країни) на таких освітніх рівнях: «Бакалавр»-25 місць, 

«Магістр» – 125 місць, «Доктор філософії» – 10 місць.  

Прийом онлайн-заявок здійснюється з допомогою веб-

порталу: www.enic-kazakhstan.kz.  

Оператором відбору є Центр Болонського процесу та 

академічної мобільності Міністерства освіти і науки Республіки 

Казахстан (e-mail: admission@-k.kz; тел.: 8 10 (7172) 287526). 

Дедлайн: 19 липня 2019 року. 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-moldovi-zaproshuye-ukrayinciv-na-navchannya-u-vishah
https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-moldovi-zaproshuye-ukrayinciv-na-navchannya-u-vishah
http://www.enic-kazakhstan.kz/
mailto:admission@-k.kz


ЧЕМПІОНАТ СТУДЕНТСЬКИХ СТАРТАПІВ 

Грант: $ 15,000 USD 

Кращі 40 університетських стартапів з усього світу збираються 

разом з 30 жовтня по 1 листопада 2019 року, щоб поспілкуватися, 

взяти участь в конкурсі і отримати шанс виграти 15 000 доларів 

США. Індивідуальний грант також доступний. 

Мета чемпіонату - продемонструвати університетські стартапи 

з усього світу, які можуть вплинути на наше суспільство. 

Оргнаізатори розробили онлайн-програму, щоб у всіх учасників був 

рівний шанс. Програма починається з травня по липень. 17 Цілей 

ООН в галузі сталого розвитку стануть основою чемпіонату цього 

року. 

Винагорода: 

можливість представити свій стартап на High Tech Summit 

грант у розмірі 1000 доларів  

отримати особистого наставника 

головний приз становить 15 000 доларів  

Вимоги до кандидатів: 

кандидат повинен бути студентом, мати студента в своїй 

команді або бути випускником університету не пізніше, ніж 

протягом останніх 2 років; 

у стартапі повинно бути як мінімум 2 співзасновника, і 

реалізація 1 з 17 цілей ООН в сфері сталого розвитку в рамках їх 

стартапу. 

Детальніше: https://venturecup.dk/uswc/  

Дедлайн: 20 липня 2019 року. 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fventurecup.dk%2Fuswc%2F%3Ffbclid%3DIwAR0TL0lhpqzkAK3fn4JyxiFzQDaAYwa9BPECTgJnx0ECMIJag_3ZsxE2824&h=AT0PLAEMOzs0aSwGI34YL2JwT4lNLa8FTCLWCw3JwvNnePG9G6ggotqEooV1SPpH5Bfzxs2vBVr5tWkquusVClO2Fvauie2heyyfQemUCCBnY5gt2wlLdkXmS-xLdbRQiLVJ0b6nnfYP-hd0YtViA_tCnVjfDngIO8Osnkci-SZKRKrZpXsxrOC0lZQFM9U48KgY0zo-MaI5EUf-byhtDPwjbA5vxk3MpBR0urhyFidDDeEHXsQdNpYuOPz49lmHgtSfTqVkHPotuxVPoX8XI5SpUi5IwW2JDtl-FMVegAvEiahA0qpu3Eec1viQGb0XXLA3xuug8Z_OGTswQejBr_xcXJl5YMDEUnsgkRqRTetqlB_1j4Mk09Q0PT02FquBJ6-CQP0HOv7HZB2_lg3LVArofvQOs5hAhFsaUfR8IlGyCyuRtJO4A7bR5GFHhFX-tcS4zXffmcU4fNNnMmYqvACjWPxJVihk5QqSrUHyXWP7opW1AdOQxLFWqXLocJQNJsttSaPaVPvNxh9FLbA1FK8CdMtu6AD3WgCkEfG9eqoAQawjZx9Zx3WhFVQSu0nmu2bVwJknez4Jrg9-mLQXVycCy4Nibw5TjOyz-MkWl9EYQy0c_ZNf2gE


ДОСЛІДНИЦЬКІ СТИПЕНДІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ ФЛІНДЕРСА 

Де? Австралія 

Спеціальності: всі спеціальності. 

Рівень: магістратура, аспірантура. 

Університет Фліндерса (Flinders University) надає стипендії для 

проведення досліджень. Стипендії розповсюджуються на громадян 

будь-якої країни і надаються на період до двох років (у випадку 

обрання кандидатом магістерської програми) або трьох років (якщо 

обрана аспірантська програма). 

Розмір гранту: грант покриває кошти на навчання та 

проживання, додатково можна клопотатися про відшкодування 

коштів за переліт. 

Необхідні документи: 

 список публікацій 

 копії оцінок і дипломів 

 рекомендаційні листи 

 дослідницька пропозиція 

 CV 

Дедлайн: 09 серпня 2019 року. 

Детальніше: https://www.flinders.edu.au/scholarships-

system/index.cfm/scholarships/display/a731e2 

 

 

СТИПЕНДІЇ COPERNICUS ДЛЯ НАВЧАННЯ В НІМЕЧЧИНІ 

Стипендія Copernicus (Das Copernicus Stipendium) передбачає 

навчання протягом 1 семестру в університеті Берліна або Гамбурга, 

проходження практики на німецькому підприємстві чи в установі 

(6-10 тижнів), проживання у німецькій сім’ї. 

https://www.flinders.edu.au/scholarships-system/index.cfm/scholarships/display/a731e2
https://www.flinders.edu.au/scholarships-system/index.cfm/scholarships/display/a731e2


Умови фінансування: Стипендія покриває витрати на візу, 

житло (+сніданок), переїзд туди і назад (до 250 євро), підручники, 

страхування, мовний курс з німецької мови та включає приблизно 

220 євро/місяць на кишенькові витрати та харчування в їдальні. 

Щоб отримати стипендію, потрібно:  

1) здобувати ступінь бакалавра або магістра за одним із 

напрямів: 

   - Право / Правознавство 

   - Політологія / Міжнародні відносини 

   - Економіка 

   - Гуманітарні та соціальні науки 

- Природничі науки  

2) провчитись в університеті як мінімум один семестр на 

момент отримання стипендії; стипендія має закінчуватися не 

пізніше, ніж за 6 місяців до закінчення вашого навчання;  

3) знати німецьку мову на рівні В2 або вище;  

4) довести свою активну громадську позицію (робота 

волонтером, робота над благодійними проектами і т.ін.).   

Дедлайн: 1 вересня для літнього семестру, 1 березня для 

зимового семестру. 

Детальніше за  посиланням.  

 

 

 

  

https://www.copernicus-stipendium.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. 

Дедлайн. Не пізніше, ніж до 5 липня слід зареєструватися в 

сервісі інтернет-реєстрації кандидатів на навчання.  

Додатковий набір відбудеться 23 вересня 2019 р. 

Детальніше тут. 

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/
http://www.szkoladoktorska.ujd.edu.pl/ster/


 

 
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 надіслати 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 

 

 

ЛІТНЯ ШКОЛА З КОМУНІКАЦІЙ В ІТАЛІЇ  

Де: Італія, Римська Рів’єра 

Коли: 02-09.08.2019 p. 

Інститут міжнародної академічної та наукової співпраці (ІIASC) 

разом з польською фундацією АDD запрошують брати участь у 

літній школі в Італії, яка проходитиме в рамках проекту Ukrainians 

support chain.  

Мета школи – об’єднати соціально активних українців, щоб 

створити єдину комунікативну платформу для підтримки 

українських ініціатив та реалізації бізнесових і соціально корисних 

проектів.  

Умови. Організаційний внесок складає 285 Євро та покриває 

наступні витрати: 

освітня програма, участь у тренінгах та роздаткові матеріали; 

проживання на березі моря 5 ночей у готелі BNS Hotel Francisco 

4****.  Пляж з вулканічним піском та панорамою на острів Іскія;  

харчування за програмою ВВ (вечері за бажанням – 35 Євро за 

весь період); 

яскрава екскурсійна програма (для осіб що подорожують 

організованою групою з України) та інтергаційні вечірки; 

сертифікат, що засвідчує участь у проекті. 

Детальніше: http://www.iiasc.org/?p=3732 

Дедлайн реєстрації: 15 липня 2019 р. 

 

 

mailto:danuta.walecka@msz.gov.pl
http://www.iiasc.org/?p=3732


 STUDY VISITS IN GDYNIA  

Відкрито набір на учбові візити в Гдині (Польща), які 

відбудуться: 

1) з 29 вересня по 12 жовтня 2019; 

2) з 10 по 23 листопада 2019. 

Вимоги до учасників: бути активним громадянином України, 

вік від 18 років. 

Участь в Study Visits in Gdynia дає можливість: 

- познайомитися з Польщею уперше або ближче; 

- дізнатися більше про роботу органів місцевого 

самоврядування, локального бізнесу, ЗМІ, освітніх структур; 

- відвідати державні і громадські організації; 

- поринути в польську культуру і історію; 

- "тут і зараз" реалізовувати власні ідеї, дискутувати з іншими 

учасниками, ділитися корисними інструментами. 

 В рамках проекту учасникам забезпечується: 

 відшкодування витрат на проїзд до Гдині і назад 

проживання в гуртожитку 

 харчування 

 місцевий транспорт і витрати на заходи програми 

підтримка в отриманні безкоштовної шенгенської візи 

Заповнити заявку: https://forms.gle/FJTaGMK7puvmSfG68 

Дедлайн: 21 липня 2019 року. 

Детальніше: http://cwm.org.pl/edukacja-obywatelska/451  

 

 

МІЖНАРОДНА ПАРЛАМЕНТСЬКА СТИПЕНДІЯ (IPS) 

Міжнародна парламентська стипендія розрахована на 

талановитих молодих людей віком до 30 років, які прагнуть активно 

https://forms.gle/FJTaGMK7puvmSfG68?fbclid=IwAR2sEYIVGeAzPRd3JGWbjLeNxXmZQDtd6HcHq-VXbsAXJgYPvh68DEoDB88
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcwm.org.pl%2Fedukacja-obywatelska%2F451%3Ffbclid%3DIwAR3Ewh9LKqdDUvm9p7Ki4rr1dKOsB7z0IsQThHM7YoLomiqTiggLojIdGeI&h=AT2k-AcGEBMdcEz0iNgDGStzYKZKZnhWNSNHg39vH1VdLDhxmmvi89ZaV8taVvLXYzTWpVgLe8-DVqmtOUVpzV3DgFW0uhYF1i2UIfmvXwPSZV5MqBla8FGT-2G2aPYt0ZA0PqMNOBHa5r-8pvoiMZc0F3pnYcSiYMXQuMFcIhCNPmQam3EG85rpbS7ehgWjmP7A0yf9AeCyzl9yu0zBgqxh-MVOd0znCE9cruF7aMRo_HxZUPwNk3oStvPw8WgznSMckWUcoxi0axdvJUq7_MSL_4va9rhUPwJY6ULlJVsfi3e8Cx9KB0nlZ4J3G8ijssWQ1OWACZcUMaUt1FjVmlKqeisZW0BoDcHlYNV_Gm0Yo5IEmkbWvSERLVJuviyFNoe1chTIIsZI332iefMQLRQ6r1j1CWuYBKtmw3Piuova5WkUjQCIU0ckhGJ4lWSoKRrpZp1cArA5WGsXb-C5z-YUpGkQjoaS5jmvrYVDTE7_KNMTIAzff3vJl5zZFbBkNAJ8R8wxb3OUhp2QkZ327sQycxFf4AhqTNUgmEhzp4zsuEoZgkNi249wG_78ZrDThaEyBVycy486clo51fPteu3FJECATQa8kUW9EXWFa5qW885-MSFFck_Lw8dRLXm5dQ


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 ГЕЛЬМУТА ШМІДТА НА МАГІСТЕРСЬКУ 
ПРОГРАМУ З ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

 

Стипендіальна програма Гельмута Шмідта (DAAD Helmut-

Schmidt-Programme) дає змогу отримати в німецькому університеті 

ступінь магістра з однієї зі спеціальностей, які мають особливе 

значення для соціального, політичного й економічного розвитку 

країн-походження стипендіатів. 

Цільова група: висококваліфіковані випускники з 

щонайменше бакалаврським дипломом у галузі політології, права, 

економіки та управління, які закінчили університет не пізніше, ніж 

6 років до того. 

Матеріальне забезпечення: щомісячна стипендія в розмірі 

близько 850 євро, внесок на медичне страхування в Німеччині, 

транспортні витрати, пільги на навчання та дослідження, пільги на 

оренду та / або допомогу для подружжя та / або дітей.  

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


До початку навчальних програм усі стипендіати пройдуть 

шестимісячний курс німецької мови з квітня по вересень 2020 року. 

Початок навчання - жовтень 2020 року.  

Дедлайн: 31 липня 2019 року. 

Детальніше: https://scholarshipfellow.com/daad-helmut-

schmidt-scholarship-germany/ 

 

 

МЕДІА-СЕМІНАР У НІМЕЧЧИНІ 

 

До участі у медіа-семінарі, що відбудеться у Німеччині, 

запрошуються особи віком до 40 років, які мають досвід у медіа, 

цікавляться міжнародною журналістикою і знають німецьку на 

високому рівні. Умови: будуть покриті витрати на проїзд, 

харчування й проживання. Коли, де: 10 днів у вересні 2019 року, 

Німеччина  

Дедлайн: 02 серпня 2019 року. 

Детальніше: http://www.ssm-seminar.de/  

 

ДОСЛІДНИЦЬКІ СТИПЕНДІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ ФЛІНДЕРСА  

Рівень: магістратура, аспірантура.  

Тривалість програми: 2 роки (магістерська програма), 3 роки 

(аспірантська програма).  

Пріоритетні напрями: всі спеціальності. Розмір гранту: грант 

покриває кошти на навчання та проживання. Необхідні документи: 

список публікацій, копії оцінок і дипломів, рекомендаційні листи, 

дослідницька пропозиція, CV.  

Дедлайн: 09 серпня 2019 року  

Детальніше: 

http://www.flinders.edu.au/scholarshipssystem/index.cfm/scholars

hips/display/a731e2  

https://scholarshipfellow.com/daad-helmut-schmidt-scholarship-germany/
https://scholarshipfellow.com/daad-helmut-schmidt-scholarship-germany/
http://www.ssm-seminar.de/
http://www.flinders.edu.au/scholarshipssystem/index.cfm/scholarships/display/a731e2
http://www.flinders.edu.au/scholarshipssystem/index.cfm/scholarships/display/a731e2


 

ПЕДАГОГІЧНЕ СТАЖУВАННЯ У ФІНЛЯНДІЇ 

ТА ШКОЛА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Дати проведення: 01-07.09 та 06-12.10. 2019 р. 

Місце проведення: Західно-Фінляндський Коледж, 

м. Гуйттінен 

Вартість: 287 євро покриває: 

навчальну програму; 

проживання у двох- або трьохмісних номерах (готель коледжу); 

дворазове харчування (окрім  вихідних); 

інтеграційно-розважальні заходи у мультикультурному 

середовищі; 

переїзди по м. Гуйттінен для освітніх візитів. 

Цільова група: викладацький склад, методичний та 

адміністративний персонал українських закладів вищої освіти, 

аспіранти і студенти зацікавлені даною тематикою. 

Вікових обмежень щодо участі в проекті немає. 

За результатами навчання приймаючою стороною (Західно-

Фінляндським Коледжем) видається сертифікат про те, що 

учасником було пройдено стажування у вигляді 120 годин 

аудиторних занять та самостійної роботи.  

Під час проекту учасники відвідають ряд освітніх заходів, а 

саме: зустріч з представником відділу освіти у мерії м. Гуйттінен; 

візити до дитячого садка, початкової школи, гімназії та до 

Фінського Університету 

Дедлайн реєстрації: 10.08.19 (програма 01-07.09) та 

15.09.19 (програма 06-12.10). 

 

 

 



ДОСЛІДНИЦЬКІ ГРАНТИ ВІД TOYOTA 2019  

Toyota Foundation приймає заявки на дослідницьку програму 

грантів на тему Exploring New Values for Society. Ця програма 

заохочує амбітних дослідників віком до 45 років, які вивчають нові 

цінності суспільства й шукають підходи до вирішення складних 

суспільних проблем майбутнього.  

Дедлайн: середина вересня 2019. 

Детальніше: http://www.toyotafound.or.jp/english/research/2019/  
 

 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА "GAUDE POLONIA"  
ДЛЯ МОЛОДИХ МИТЦІВ  

Де? Польща 

Коли? з 1 лютого до 31 липня 2020 року. 

Національний Центр Культури у Варшаві оголошує конкурс на 

отримання піврічної стипендії у Польщі в рамках стипендіальної 

програми Міністра культури і національної спадщини Республіки 

Польща "GAUDE POLONIA" у 2020 році. 

 Цільова група: молоді митці і перекладачі польської літератури 

з країн Центрально-Східної Європи. 

Вимоги до кандидатів:  

- вік до 40, в окремих випадках до 45 років; 

- володіння польською мовою, щонайменше на початковому 

рівні. 

 Необхідні документи: 

• заявка про надання стипендії; 

• мінімум 2 рекомендації від осіб, які в обраній сфері є 

визнаними авторитетами; 

• порт-фоліо в паперовому вигляді або на диску CD/DVD. 

Дедлайн: 15 жовтня 2019 року.  

Детальніше: https://www.nck.pl/dotacje-i-

stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia 

http://www.toyotafound.or.jp/english/research/2019/
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia


 

 

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/ 

 

 

http://solchanykgrant.com/

