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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендіальних, грантових програм 

та конкурсів 

 

 

  



Для викладачів 
 

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ НАУКОВЦІВ  
НА РОЗВИТОК ВЛАСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

«ДІЇ МАРІЇ-СКЛОДОВСЬКОЇ-КЮРІ» 

Українським науковцям, які працюють над перспективним 

проєктом і хочуть розширити базу для його розвитку, пропонують 

взяти участь у конкурсі на отримання стипендії «Дії Марії-

Склодовської-Кюрі (ДМСК)».  

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

роки досвіду науково-дослідницької роботи (на умовах повної 

зайнятості). Податися на конкурс можуть науковці, які 

досліджують різні галузі - від фізики та лінгвістики до медичних 

наук. 

Матеріально-технічне забезпечення: стипендія, яка 

покриватиме витрати на реалізацію проєктів, проживання, робочі 

поїздки та супутні видатки.  

Дедлайн: 11 вересня 2019 року. 

Детальніше за посиланням. 

 

 

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  
ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ В ГАЛУЗІ ГЕРМАНІСТИКИ  

ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

Країна: Німеччина. 

Тривалість: 1 семестр. 

Цільова група: випускники в галузі німецької філології з 

досвідом викладання німецької мови. 

Опис: семестрове стажування у одному з обраних німецьких 

вишів в галузі німецької філології, німецької мови як іноземної та 

німецької мови як мови національних меншин та рідної мови. 

Матеріальне забезпечення: 750 - 1000 євро. 

Дедлайн: 28 вересня 2019 року. 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=57337091
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=57337091
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=57337091


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

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&only

daad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=57337091  

!!! 9.09 (понеділок)- Презентація програм DAAD в ТНПУ, 9:35,  
11:10 

 

ДОСЛІДНИЦЬКІ СТИПЕНДІЇ ВІД ГАРВАРДСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

Де? США 

Тривалість: 2 роки. 

Опис: 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  

 

 

НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ОСВІТЯН  
“АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ” 

 

Місце проведення: Варшава, Духовна Академія Університету 

С. Вишинського. 

Опис: Духовна Академія Університету Кардинала Стефана 

Вишинського у Варшаві (UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної 

https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=57337091
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=57337091
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=57337091
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=57337091
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


Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією АDD 

запрошує до участі в програмі стажування для освітян у Варшаві, 

метою якого є ознайомлення із європейськими підходами щодо 

питання наукового плагіату і популяризація академічної 

доброчесності, а також підвищення кваліфікації освітян  та 

поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між 

Україною і Польщею. 

Дати проведення: 

14.10. – 20.10.2019 – 1-й етап: самостійна робота над науковим 

есе 

22.10. – 25.10.2019 – 2-й етап: виїзна робоча програма у 

Варшаві  

Організаційний внесок учасника: 188 Євро (проїзд, 

проживання та харчування забезпечується). 

Учасники стажування можуть виступити з доповіддю,  в 

рамках круглого столу “Запобігання плагіату в освітньому та 

науковому середовищі”. 

Сертифікат: про наукове стажування для освітян у Варшаві на 

базі Духовної Академії Університету С. Вишинського (120 год). 

 В рамках програми є можливість пройти тестування 

на  знання польської мови на рівень В2 на базі Духовної Академії 

університету UKSW. 

Дедлайн реєстрації:  01 жовтня 2019 року. 

Контактна інформація: www.iiasc.org, info@iiasc.org, тел.: 

+380991720082  

 

СТИПЕНДІЯ FACEBOOK FELLOWSHIP PROGRAM  
 

Опис: на стипендію можуть претендувати всі студенти, які 

навчаються в аспірантурі одного з акредитованих університетів 

світу. Можуть подавати заявку як студенти, які навчаються у своїй 

http://www.iiasc.org/
mailto:info@iiasc.org
https://research.fb.com/programs/fellowship/


рідній країні, так і ті, хто навчається за кордоном. Обмежень за 

національністю чи громадянством немає. Для подачі заявки 

кандидатам потрібно буде використовувати свою сторінку у 

Facebook. 

Грант: оплата навчання, грант обсягом $ 37 000 на кожен 

навчальний рік, до $ 5 000 на покриття витрат, пов’язаних з 

конференціями (транспортні витрати), оплата візиту в штаб-

квартиру Facebook на щорічний саміт. 

Дедлайн: 4 жовтня 2019 року. 

Детальніше: https://research.fb.com/programs/fellowship/ 

 

 
ПРОГРАМА “FREIGEIST” ДЛЯ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ 

Де: Німеччина 

Спеціальності: всі спеціальності. 

Опис: 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. 

 

 

https://research.fb.com/programs/fellowship/
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


FULBRIGHT VISITING SCHOLAR PROGRAM 2020-2021 

Де? США 

Тривалість: 3-9 місяців.  

Fulbright Visiting Scholar Program уможливлює проведення 

досліджень в університетах США, дослідницьких центрах, 

бібліотеках, музеях, архівах тощо.  

Кваліфікаційні вимоги. У конкурсі можуть брати участь: 

 - кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, 

доктори наук; 

 - дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою 

(спеціаліст, магістр), з досвідом науково-дослідної роботи не менше 

п'яти років, з наявними публікаціями (статті, монографії або ж 

розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних 

(міжнародних) наукових фахових виданнях; 

 - діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства, 

журналісти та юристи – з повною вищою освітою, досвідом роботи 

не менше 5 років, значними професійними досягненнями, 

науковим доробком в обраній галузі дослідження (статті, 

монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або 

іноземних фахових наукових виданнях. 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та 

природничі дисципліни.  

Загальні вимоги до кандидатів: 

 - мати українське громадянство та проживати в Україні на час 

проведення конкурсу; 

 - вільно володіти англійською мовою на рівні, достатньому для 

професійного спілкування в англомовному науковому середовищі; 

 - повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну 

гранту відповідно до вимог візи J-1, що її отримують учасники 

програм обмінів. 

Умови гранту: щомісячна стипендія, медичне страхування,  - 

квиток в обидва боки. 

Дедлайн: 15 жовтня 2019 р. 

Детальніше: 

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

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


СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ІМ. МАКСА ВЕБЕРА  

Де? Італія 

Тривалість програми: 12 і 24 місяці.  

Опис: довготривала програма для науковців від європейського 

університету в Італії. Програма має на меті розвиток академічних 

навичок наукових співробітників у галузі соціальних та 

гуманітарних наук.  

Фінансування:  

- щомісячні виплати в розмірі 1250-2000 євро;  

- щомісячна виплата в розмірі 200 євро на кожну неповнолітню 

дитину;  

- учасники отримують компенсацію витрат на дорогу;  

- можливі додаткові щомісячні виплати, зважаючи на особисті 

обставини апліканта.  

Вимоги до аплікантів:  

- у програмі можуть брати участь апліканти, які отримали 

ступінь кандидата наук за останні 5 років, або які отримають 

ступінь кандидата наук до початку програми (1 вересня);  

- апліканти, що отримали ступінь кандидата наук понад 5 років 

тому, але не могли займатися академічною кар'єрою через декретну 

відпустку, проблеми зі здоров'ям, або проходження обов'язкової 

військової служби;  

- рівень англійської мови має бути не нижче ніж С1.  

Дедлайн: 18 жовтня 2019 року.  

Детальніше: https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/Academic

Service/Fellowships/MaxWeberFellowships 

 

 

 

 

https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellowships
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellowships


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. 

Дедлайн: 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  

!!! 9.09 (понеділок)- Презентація програм DAAD в ТНПУ, 9:35,  
11:10 

 

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). 

Дедлайн: необмежено. 

Детальніше за адресою:   anastasiia.malota@humanitas.edu.pl  

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
mailto:anastasiia.malota@humanitas.edu.pl


Для студентів 

 

ПРОГРАМА ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУ  
З УНІВЕРСИТЕТОМ HUMANITAS (СОСНОВЕЦЬ, ПОЛЬЩА) 

Опис: Програма подвійного диплому передбачає паралельне 

навчання студента у двох навчальних закладах – ТНПУ 

ім. В. Гнатюка та Університеті Humanitas. 

Програма надає можливість «перехресного вступу» - навчання 

навіть за напрямом підготовки, який є відмінним від вказаного в 

отриманому дипломі рідного університету.  

Спеціальності : 

1. Національна безпека (бакалаврат): 

• міжнародна військова безпека  

• криміналістика 

2. Англійська філологія (бакалаврат):  

• викладач англійської мови; 

• переклад; 

3. Педагогіка (бакалаврат, магістратура): 

• реабілітація та профілактика залежностей 

• комплексна дошкільна освіта 

4. Менеджмент (бакалаврат, магістратура): 

• управління компанією на міжнародному ринку 

• соціальна комунікація і PR 

• управління в сфері туризму і відпочинку 

• управління людськими ресурсами 

5. Психологія (магістратура, на базі диплому бакалавра 

психології) 

Вартість навчання: 400 € за рік. 

Навчання за програмою подвійного диплому в Університеті 

Humanitas відбувається за допомогою системи Moodle. Передбачені 



також обов’язкові екзаменаційно-залікові сесії: 5 - на освітньому 

рівні бакалавра та 3 - магістра.  

Мови навчання: навчання відбувається 

англійською/українською/російською та польською мовами. 

Після успішного завершення програми студент отримує диплом 

бакалавра/магістра державного зразка Республіки Польща за 

обраною спеціальністю та його англомовний еквівалент. 

Для того, щоб подати заявку на участь у Програмі, 

слід заповнити анкету. 

Дедлайн: 10 вересня 2019 року. 

За більш детальною інформацією звертатись до відділу 

міжнародних зв’язків університету (гуртожиток №2). 

 

СТАЖУВАННЯ В КАНАДІ ЗА ПРОГРАМОЮ  
MITACS GLOBALINK RESEARCH INTERNSHIP 2020  

 
Де? Канада 

Тривалість стажування: 12 тижнів, травень-вересень 2020 р. 

Опис: програма Mitacs Globalink Research Internship – це 

міжнародна ініціатива для іноземних студентів, в тому числі з 

України, для дослідницького стажування в Канаді.  

Учасники, що пройшли відбір, беруть участь в дослідницькому 

стажуванні під керівництвом канадських викладачів університетів 

з різних наукових дисциплін: від інженерних, технічних і 

математичних до гуманітарних і соціальних наук. 

Умови участі у програмі: 

- бути студентом одного з українських університетів, за різними 

спеціальностями та напрямками дослідницьких інтересів; 

- вік від 18 років; 

- володіння англійською або французькою мовою на 

розмовному рівні (екзамен не потрібний); 

- академічний середній бал вище 80%; 

https://docs.google.com/forms/d/1d_PmI_IsBwxp6bMql71tBRH_KgSDBLyoGIKvFBy1j_M/viewform?edit_requested=true


- бути зарахованим до загальноосвітніх програм бакалаврату (3-

й курс) в університетах; 

- мати щонайменше один семестр, а максимум – три, до 

закінчення навчання, станом на вересень 2020. 

Участь у програмі безкоштовна. 

Дедлайн: 18 вересня 2019 року.  

Детальніше: http://www.mitacsua.org/  

!!! 10.09 (вівторок)- Презентація в ТНПУ, 14:15 ауд. 178 

 

!!! Також щойно стало відомо про  нову можливість для 

України. Програма дослідницьких грантів Globalink Research 

Awards – призначена для українців, які навчаються в 

магістратурі, аспірантурі або докторантурі. Так, учасники 

працюватимуть над власними дослідницьким проєктом під 

керівництвом канадського та українського професорів. За умовами 

програми таке співробітництво триватиме від трьох місяців до 

півроку. У цей час для учасників можуть проводити тренінги з 

професійного розвитку. 

https://mon.gov.ua/ua/news/stazhuvannya-u-vishah-kanadi-

ta-robota-nad-spilnimi-doslidnickimi-proyektami-mon-ta-mitacs-

pidpisali-ugodu-pro-spivpracyu   

 

 

 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА  
«PLUS – АКТИВНИЙ СТУДЕНТ» ДЛЯ ОСІБ З ПОЛЬСЬКИМ 

ПОХОДЖЕННЯМ 

Опис: програма «PLus – АКТИВНИЙ СТУДЕНТ» передбачає 

виплату стипендій особам польського походження, котрі 

навчаються за межами Польщі, у країні свого проживання (в т.ч. в 

Україні). 

Цільова група: студенти, магістри та аспіранти, які 

відповідають усім наступним критеріям:  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mitacsua.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1OGxmCgNzkMhRM9hEijGUIV19xkPaUd6M1I9I5DYn9klLkWRs-WOkSRek&h=AT3hoTNH_Yg3h9Y3pzOFxBWQ41t8W9ZG9nzSKWT7fgAPQOzFoX89zFSW6C7mRy4RaDhpxEihoheBn2hyfGPrzZ8Yj6bGjDWJYzdj4UovdUgPNtvmm3pdEsVAoIlpvVFlt0PVu9RO3vabFiKO7F8xyOrl49mbTcYrpU90e_ho_h7VVDMMqKAQx8njaL1MlHzB1uMciI7WweiRIANKs12d8v_g36-9Pqdgpp1WjgefzJY9Gdhr0CdsL_Hvu8ErV5PeKhPOogeDGbWFewOWlpLeIOK5nUA7ajw-WNY5J_X0uzU5hBmngM9lGoG1hJHgbCDxlT6G_Cv2tL8vB_NdbjsOD7T60yMeYwgP_TiUDszKOc-me4Rat2l5vLCAlq9TlML_lj3_qABxV5D-xkAcaVEHVjK7dJjNN_UrHSY8UsC-wNoWYze651Is8iOkKN6ihfokO03pcjZzbZL6yJDVzbeOJTExczdA7vFWBT6IbYnnm1840M7rItJ4lxnjV8YL8E0od3iS5PRxxx3QxxOrGO9j5Nrrox3ZXrjLA8KlDRzLxDPvaOySxJgUTiOl4aA5rQnh_VNwZGlDiA4k52IzScU8Yyo6svfBOLq2xg-_pw108r80hCPzjxcm3mXUG2P_3OsrEw
https://mon.gov.ua/ua/news/stazhuvannya-u-vishah-kanadi-ta-robota-nad-spilnimi-doslidnickimi-proyektami-mon-ta-mitacs-pidpisali-ugodu-pro-spivpracyu
https://mon.gov.ua/ua/news/stazhuvannya-u-vishah-kanadi-ta-robota-nad-spilnimi-doslidnickimi-proyektami-mon-ta-mitacs-pidpisali-ugodu-pro-spivpracyu
https://mon.gov.ua/ua/news/stazhuvannya-u-vishah-kanadi-ta-robota-nad-spilnimi-doslidnickimi-proyektami-mon-ta-mitacs-pidpisali-ugodu-pro-spivpracyu


- мають Карту поляка і/або інші документи, що 

підтверджують польське походження;  

- навчаються у закладах вищої освіти, що видають дипломи, 

визнані Міністерством освіти України; 

- отримують щонайменше хороші результати в навчанні;  

- володіють польською мовою на щонайменше доброму рівні; 

- активно діють на користь місцевої польської громади 

(наприклад, в місцевих польських осередках, товариствах 

культури, костелах) та/або беруть участь в заходах, що 

сприяють промоції Польщі та/або пов'язаних з відзначенням 

100-ліття Незалежності Польщі. 

Дедлайн: 15 жовтня 2019 р. 

Детальніше: на сайті фонду «Допомога полякам на Сході». 

 

 

СЕМЕСТРОВА ПРОГРАМА МОБІЛЬНОСТІ - 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 програми: навчання безкоштовне; учасники 

самостійно покривають витрати на проживання та харчування. 

Тривалість: 01 лютого 2020 – 30 червня 2021 року.  

Дедлайн: 15 жовтня 2019 року (звертатись у відділ 

міжнародних зв’язків університету). 

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

https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/
https://www.osu.eu/


 

СЕМЕСТРОВА ПРОГРАМА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ – 
ГУМАНІТАРНО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ (ПОЛЬЩА) 

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

можливість 3 місяці безкоштовно навчатися в Гуманітарно-

природничому університеті імені 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, можливість вивчати польську мову з 

подальшим отриманням сертифікату – 5 zł/заняття. 

Тривалість: березень-червень 2020 року.  

Дедлайн: 1 листопада 2019 року  

Заповнити анкету:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-

uny4Kv9m7ZSFKIImRy6STgW3PsYWmSM-

U7f74yJdGUhfsg/viewform?c=0&w=1 

Із запитаннями звертатись у відділ міжнародних зв’язків 

університету (гуртожиток №2) 

 

 

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ У НІМЕЧЧИНІ 

Опис: післядипломне навчання (як правило, магістратура) для 

подальшої фахової та наукової спеціалізації. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uny4Kv9m7ZSFKIImRy6STgW3PsYWmSM-U7f74yJdGUhfsg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uny4Kv9m7ZSFKIImRy6STgW3PsYWmSM-U7f74yJdGUhfsg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uny4Kv9m7ZSFKIImRy6STgW3PsYWmSM-U7f74yJdGUhfsg/viewform?c=0&w=1


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. 

Дедлайн: 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. 

Дедлайн: 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


Для викладачів і студентів 

 

ПЕДАГОГІЧНЕ СТАЖУВАННЯ У ФІНЛЯНДІЇ 

ТА ШКОЛА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Місце проведення: Західно-Фінляндський Коледж, 

м. Гуйттінен 

Тривалість: 06-12.10. 2019 р. 

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: 15 вересня 2019 року.  

 

  



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/  

 

 

СТАЖУВАННЯ В КАНАДІ ЗА ПРОГРАМОЮ  
MITACS GLOBALINK RESEARCH INTERNSHIP 2020  

 

Де? Канада 

Тривалість стажування: 12 тижнів, травень-вересень 2020 р. 

Опис: програма Mitacs Globalink Research Internship – це 

міжнародна ініціатива для іноземних студентів, в тому числі з 

України, для дослідницького стажування в Канаді.  

Учасники, що пройшли відбір, беруть участь в дослідницькому 

стажуванні під керівництвом канадських викладачів університетів 

з різних наукових дисциплін: від інженерних, технічних і 

математичних до гуманітарних і соціальних наук. 

Умови участі у програмі: 

- бути студентом одного з українських університетів, за різними 

спеціальностями та напрямками дослідницьких інтересів; 

- вік від 18 років; 

- володіння англійською або французькою мовою на 

розмовному рівні (екзамен не потрібний); 

- академічний середній бал вище 80%; 

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


- бути зарахованим до загальноосвітніх програм бакалаврату (3-

й курс) в університетах; 

- мати щонайменше один семестр, а максимум – три, до 

закінчення навчання, станом на вересень 2020. 

Участь у програмі безкоштовна. 

Дедлайн: 18 вересня 2019 року.  

Детальніше: http://www.mitacsua.org/  

 

!!! 10.09 (вівторок)- Презентація в ТНПУ, 14:15 ауд. 178 

 

!!! Також щойно стало відомо про  нову можливість для 

України. Програма дослідницьких грантів Globalink Research 

Awards – призначена для українців, які навчаються в 

магістратурі, аспірантурі або докторантурі. Так, учасники 

працюватимуть над власними дослідницьким проєктом під 

керівництвом канадського та українського професорів. За умовами 

програми таке співробітництво триватиме від трьох місяців до 

півроку. У цей час для учасників можуть проводити тренінги з 

професійного розвитку. 

https://mon.gov.ua/ua/news/stazhuvannya-u-vishah-kanadi-

ta-robota-nad-spilnimi-doslidnickimi-proyektami-mon-ta-mitacs-

pidpisali-ugodu-pro-spivpracyu   

 

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.   

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mitacsua.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1OGxmCgNzkMhRM9hEijGUIV19xkPaUd6M1I9I5DYn9klLkWRs-WOkSRek&h=AT3hoTNH_Yg3h9Y3pzOFxBWQ41t8W9ZG9nzSKWT7fgAPQOzFoX89zFSW6C7mRy4RaDhpxEihoheBn2hyfGPrzZ8Yj6bGjDWJYzdj4UovdUgPNtvmm3pdEsVAoIlpvVFlt0PVu9RO3vabFiKO7F8xyOrl49mbTcYrpU90e_ho_h7VVDMMqKAQx8njaL1MlHzB1uMciI7WweiRIANKs12d8v_g36-9Pqdgpp1WjgefzJY9Gdhr0CdsL_Hvu8ErV5PeKhPOogeDGbWFewOWlpLeIOK5nUA7ajw-WNY5J_X0uzU5hBmngM9lGoG1hJHgbCDxlT6G_Cv2tL8vB_NdbjsOD7T60yMeYwgP_TiUDszKOc-me4Rat2l5vLCAlq9TlML_lj3_qABxV5D-xkAcaVEHVjK7dJjNN_UrHSY8UsC-wNoWYze651Is8iOkKN6ihfokO03pcjZzbZL6yJDVzbeOJTExczdA7vFWBT6IbYnnm1840M7rItJ4lxnjV8YL8E0od3iS5PRxxx3QxxOrGO9j5Nrrox3ZXrjLA8KlDRzLxDPvaOySxJgUTiOl4aA5rQnh_VNwZGlDiA4k52IzScU8Yyo6svfBOLq2xg-_pw108r80hCPzjxcm3mXUG2P_3OsrEw
https://mon.gov.ua/ua/news/stazhuvannya-u-vishah-kanadi-ta-robota-nad-spilnimi-doslidnickimi-proyektami-mon-ta-mitacs-pidpisali-ugodu-pro-spivpracyu
https://mon.gov.ua/ua/news/stazhuvannya-u-vishah-kanadi-ta-robota-nad-spilnimi-doslidnickimi-proyektami-mon-ta-mitacs-pidpisali-ugodu-pro-spivpracyu
https://mon.gov.ua/ua/news/stazhuvannya-u-vishah-kanadi-ta-robota-nad-spilnimi-doslidnickimi-proyektami-mon-ta-mitacs-pidpisali-ugodu-pro-spivpracyu


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; 

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/  

 

 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА "GAUDE POLONIA"  

ДЛЯ МОЛОДИХ МИТЦІВ  

Де? Польща 

Коли? з 1 лютого до 31 липня 2020 року. 

Опис: 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; 

https://www.chevening.org/?fbclid=IwAR1l2a821ycJxqX830b5KLQNUrh8j_Oq47M1kUZbSR7S8i2WhuvOrwSJw1o


• 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 

 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ВІД СМІТСОНІВСЬКОГО 

ІНСТИТУТУ (SMITHSONIAN INSTITUTION) 

 

Де? Вашингтон, США 

Опис: стипендіальна програма від Смітсонівського інституту 

передбачає можливості проведення незалежних досліджень або 

досліджень, пов’язаних з колекціями, об’єктами, науковими 

інтересами Смітсонівського інституту та його науково-

дослідницького штату. 

Цільова група: студенти-аспіранти, докторанти. 

Тривалість програми: від 10 тижнів до 12 місяців. 

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).  

Дедлайн: 1 листопада 2019 року. 

Детальніше: https://www.smithsonianofi.com/…/smithsonian-

institution-f…/ 

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia
https://www.smithsonianofi.com/fellowship-opportunities/smithsonian-institution-fellowship-program/?fbclid=IwAR1PNESrudpB6wUFiShazzSb0vMU9HKPyiUFDNn-oNqKHJncdQQsDL5S7ak
https://www.smithsonianofi.com/fellowship-opportunities/smithsonian-institution-fellowship-program/?fbclid=IwAR1PNESrudpB6wUFiShazzSb0vMU9HKPyiUFDNn-oNqKHJncdQQsDL5S7ak


 

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ПРІОРИТЕТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ТЕОРЕТИЧНА ТА 
ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ»  ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ 

 

Де? Новий Сонч, Польща. 

Коли? 26-30 листопада 2019 р. 

Організатор: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University 

http://www.wsb-nlu.edu.pl/ 

Секції 

1. Актуальні проблеми соціальних наук (економічні науки, 

психологія і соціологія, політологія). 

2. Перспективні напрями досліджень в гуманітарних науках 

(педагогіка, історія, філософія, культурологія, філологія). 

3. Пріоритети прикладних наукових досліджень (інформаційні 

технології, медицина, інженерія, архітектура та будівництво, 

аграрні науки). 

Умови участі 

Вартість участі у конференції складає 80 євро.  

Для студентів віком до 25 років (бакалаврат та магістратура), 

які безпосередньо очно беруть участь у конференції, участь у 

конференції – безкоштовно! 

За підсумками конференції учасникам конференції надається 

відповідний сертифікат, а тези доповідей протягом місяця будуть 

опубліковані у електронному збірнику матеріалів конференції, який 

буде розміщено в бібліографічному репозиторії Wyższa Szkoła 

Biznesu – National-Louis University. Збірнику надається ISBN. 

Дедлайн: 1 листопада 2019 р. 

Детальніше:  на сайті університету. 

http://wsb-nlu.edu.pl/Internship 

 

 

http://www.wsb-nlu.edu.pl/?fbclid=IwAR1QQ95eNBvN4YJwHtkVBsY2C8_VUpqGpNN_Qc56KKAyPOkDSTU8e_a4Sfs
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwsb-nlu.edu.pl%2FInternship%3Ffbclid%3DIwAR0mZnROnrISau3lRRmMTyHYwLcRKXZdan_LJsAtuF62E5_hVpYmPrDP1xI&h=AT3ZwqPdSXlz7xOSxp19AUavuI_Eb6RCGOvG4CoYwVJu7v62BGtYxoza3t2MhFC7QSrKGQhqCValaoKVhXFQAOS1DMWMk5wJegRF6w_KcVvrvoHUkhQRcpdhIcqI2YBXyfhBMtSmYMyzjURSz2eJr188DyUsTZRo0loMfIB6syj4J1QXM-T-OXXh016F00OW6EMItCAM0-urpyc5Bt91FPV84N_TbsHjgOJA1lpWRamaCRLgvO7CP4rN_iwGPqi3B433JZg9zdHPQV2miFd02P5qsKi9KVUMLXuXum77FQjaUbbZD-RsAleG3rzHDzoX5BnsSaw1h7Zkht1d8jfBJOLqmI4WJlGDbJt9Gg36kWrRmW5PSbkeCt3KIv-d0PiZd8yBwdoPLajdlaYg01sv9CdNMnA6ufiIFM8urg4RcVUfFOem8KV5O7KGMXxAPARd1Qr_A2lB5JYMbE4D7AxR29hyM32X06i68ulB48ixRCUut3eRZ2k04BkmQQBaAGB2Nq93Of9GF-fYw1txVTXdMdpNaTtMv25Wv6NbuVZ5gPExWhM4RZE3haNgnJc77VdqZKbu_CIff7oN-SFzyNEyTGxh3DaakA2aOW_eukkE2IMqHUEfFqehcdzrL8kcGb0_jtpxn7EWs7TFs5Lf8_nYoF5yCbwDE1fmjUEd08OdjxKpBGHzVzzzd0eUCyLvBd3EuBsF_YL86TWDlOEixmueMaC12FYIVjexMBojdyKuiX_Y73DO9Kk55nQvtVpL8oeothUjKBXMH0zDrI1zwRPHbd7ZUE8ncWZE7U-MGRbbhGbF2CVc-mzN1st6WxhAue6zlOB9d7RtIQ-nqJ9UbwMOW-8


 

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. 

Дедлайн: 15 листопада 2019 року. 

Детальніше:  

1. Короткотермінові стипендії  

2. Річні стипендії  

 

 

 

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.  

Дедлайн: 29 листопада 2019 року.  

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

obuchi/institutional-page/new-cycle-2019 

 
 

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
https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/new-cycle-2019
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 

наукового перебування у Баварії в рамках проходження 

аспірантури в себе на батьківщині. 

Дедлайн: 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.  

Дедлайн: 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 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.  

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/ 

 

 

https://kaust.edu.sa/en/study/admissions-faqs
http://solchanykgrant.com/

