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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендійних, грантових програм та 

конкурсів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для викладачів 

 

ГРАНТИ НА ДОСЛІДЖЕННЯ ВІД УНІВЕРСИТЕТУ ТУРКУ 

(ФІНЛЯНДІЯ) 

The Turku Institute for Advanced Studies Університету Турку 

(Фінляндія) пропонує 22 позиції для дослідників на 3-річний 

термін. Половина позицій буде відкрита з січня 2019 року, інша 

половина – на початку 2020 року. Дослідники повинні бути готові 

до участі в інноваційних, унікальних проектах. 

Пріоритетні напрями: гуманітарні та суспільні науки.. 

Дедлайн: 13 квітня 2018 року 

Детальніше: http://www.utu.fi/en/news/news/Pages/Call-

for-Applications-to-the-Turku-Institute-for-Advanced-Studies-of- 

the-University-of-Turku.aspx     

 

СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА ЕЙНШТЕЙНА 

Форум Ейнштейна та Фонд Даймлера і Бенца 

пропонують стипендії для молодих учених, які хотіли б 

реалізувати проекти в галузі, відмінній від їхнього попереднього 

дослідження. 

Вимоги до кандидатів: 

- вік до 35 років; 

- вища освіта у галузі гуманітарних, суспільних або 

природничих наук. 

Стипендія включає: проживання учасника програми 

протягом 5-6 місяців у заміському будинку Ейнштейна (Капут, 

http://www.utu.fi/en/news/news/Pages/Call-for-Applications-to-the-Turku-Institute-for-Advanced-Studies-of-%20the-University-of-Turku.aspx
http://www.utu.fi/en/news/news/Pages/Call-for-Applications-to-the-Turku-Institute-for-Advanced-Studies-of-%20the-University-of-Turku.aspx
http://www.utu.fi/en/news/news/Pages/Call-for-Applications-to-the-Turku-Institute-for-Advanced-Studies-of-%20the-University-of-Turku.aspx


Бранденбург), неподалік університетів в Потсдамі і Берліні, 

фінансування у розмірі 10000 євро, транспортні витрати. 

Наприкінці програми учасник повинен презентувати свій 

проект під час публічної лекції. Стипендія не призначена для 

фінансування уже початого дослідження. 

Дедлайн: 15 квітня 2018 року  

Детальніше: www.einsteinforum.de/about/fellowship/?lang=en  

  

 

 

СТИПЕНДІЇ ІМЕНІ РОБЕРТА БОША В АНАЛІТИЧНОМУ 

ЦЕНТРІ «ЧАТЕМ ХАУС» (ЛОНДОН) 

Королівська Академія лідерства та міжнародних відносин 

надає стипендії від Академії Роберта Боша на дослідження в 

аналітичному центрі «Чатем Хаус». Стипендії призначені 

кандидатам, які є діячами неурядових організацій, сфери бізнесу, 

органів державного управління, медіа.  

Вимоги до кандидатів: кандидат повинен мати 

щонайменше диплом бакалавра; перевага надається кандидатам 

з дипломом магістра міжнародного зразка. 

Тривалість програми: 10 місяців, вересень 2018 – липень 

2019 року. 

Обсяг стипендії: 2340 фунтів стерлінгів/місяць.  

Дедлайн: 29 квітня 2018 року. 

Детальніше: https://gurt.org.ua/news/grants/44309/  

http://www.einsteinforum.de/about/fellowship/?lang=en
https://gurt.org.ua/news/grants/44309/


 

ГРАНТИ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ-ХІМІКІВ НА НАВЧАННЯ В 

АСПІРАНТУРІ UNIVERSITY OF YORK 

Факультет хімії Йоркського університету пропонує стипендії 

для аспірантів-дослідників на період з жовтня 2018 року по 

вересень 2019 року. 

Університет пропонує кілька різних стипендій з різним 

фінансовим фондом. 

Wild Platinum Scholarship покриває 100% витрат на 

навчання для учасників з країн – не членів ЄС. 

Wild Gold Scholarship покриває 50% витрат на навчання для 

учасників з країн – не членів ЄС. 

Wild Prize – £2000 для учасників, які хочуть проводити 

власне дослідження (виплачуються у 1-й рік навчання). 

Дедлайн: 30 квітня 2018 року  

Детальніше: 

https://www.york.ac.uk/chemistry/postgraduate/research/fundin

g/wild/#tab-2  

 

 

 

 

 

 

https://www.york.ac.uk/chemistry/postgraduate/research/funding/wild/#tab-2
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ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОГРАМА З ПОЛІТОЛОГІЇ  

В УНІВЕРСИТЕТІ ТАРТУ 

Аспіранти та дослідники зі ступенем можуть подаватися на 

5-місячну дослідницьку програму в університеті Тарту. Метою 

програми є розвиток аналітичних і дослідницьких навичок серед 

молодих науковців. Під час програми відібрані кандидати 

працюватимуть над індивідуальним дослідженням під 

керівництвом досвідчених науковців. 

Пріоритетні напрями: суспільні науки. 

Дедлайн: 10 травня 2018 року. 

Детальніше: http://ceurus.ut.ee/cfa-osf-eurasia-

programme-fellowships/  
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Для студентів 

 

ЛІТНІ КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ  

В ПОЛЬЩІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТНПУ ІМ. В. ГНАТЮКА 

 

Національне агентство академічного обміну (NAWA) оголошує 

відкритий набір заяв на участь у програмі Літні курси польської мови та 

культури 2018. 

Метою програми є навчання польської мови та культури шляхом 

надання можливості студентам безплатно брати участь в 

кількатижневих літніх курсах, організованих у Польщі. 

Програма розрахована на студентів, які вивчають польську мову 

як іноземну, а також на тих, хто тільки планує почати навчання. Завдяки 

участі в курсах  можна покращити свої мовні компетенції, а також краще 

познайомитися з Польщею та її мешканцями і зустріти інших студентів 

з усього світу, зацікавлених польською мовою та культурою. 

Подавати заявки на участь у Програмі можуть особи, які 

відповідають таким критеріям: 

∙ є студентами ТНПУ ім. В. Гнатюка; 

∙ не мають польського громадянства; 

∙  не навчаються в Польщі (у 2017/2018 навчальному році); 

∙ вже вивчають польську мову або ж володіють англійською 

мовою на рівні мінімум B1.  

 

Дати курсів: 1-22 липня, 1-29 липня, 1-22 серпня i 1-29 серпня 

2018 р. 

Немає обмежень щодо кількості учасників. Кожен, хто 

відповідатиме вищевказаним критеріям, може подавати заявку на 

участь у програмі. Заявки можна подавати до 15 квітня, а участь 

заявника в Літніх курсах буде визначатися за місцем в рейтингу, що 



випливає з кількості балів, отриманих під час предметної оцінки – до 

критеріїв, сформульованих в регламенті. 

Подробиці на веб-сайті: 

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/szkoly-letnie-jezyka-i-kultury-polskiej  

https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/summer-schools-of-the-

polish-language-and-culture  (англійська версія )  

https://nawa.gov.pl/images/Jezyk-polski/KURSY-LETNIE---

regulamin.pdf  

Через те, що ще не проведено вибору виконавців Літніх курсів, 

інформація про розподіл студентів до конкретних академічних центрів 

буде надіслана їм безпосередньо (на електронну пошту, надану під час 

реєстрації), після подання заявки в систему NAWA. 

 

ЛІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ЛІДЕРІВ В ШВЕЙЦАРІЇ ЗІ 

СТИПЕНДІЯМИ 

Програма має на меті об’єднати людей, зацікавлених у впровадженні змін 

у сфері громадського устрою. Учасники літньої школи візьмуть участь у тренінгах, 

спрямованих на розвиток навичок упровадження соціальних змін та діяльності 

щодо укріплення миру у рідних містах, регіонах учасників. 

Участь можуть брати: особи віком 18-25 років, які є активними 

учасниками громадського життя свого міста, області, неурядових організацій, 

політичних організацій та структур і є громадянами однієї з країн Ради Європи, а 

також Косово, Білорусі, Казахстану. 

Вартість участі: 950 CHF + CHF 50 (реєстраційний збір). 

Стипендії: Відповідно до фінансових ресурсів організаторів, можлива 

фінансова допомога для покриття частини витрат на Програму. Заявка на 

отримання стипендії включена у форму заявки. 

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/szkoly-letnie-jezyka-i-kultury-polskiej
https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/summer-schools-of-the-polish-language-and-culture
https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/summer-schools-of-the-polish-language-and-culture
https://nawa.gov.pl/images/Jezyk-polski/KURSY-LETNIE---regulamin.pdf
https://nawa.gov.pl/images/Jezyk-polski/KURSY-LETNIE---regulamin.pdf


Тривалість: 20-27 липня 2018 року 

Дедлайн: 15 квітня 2018 року. 

Детальніше: www.caux.ch/aeub-2018-yap-call-applications   

 

 

СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА ІМЕНІ СТЕФАНА БАНАХА 

У рамках стипендійної програми імені Стефана Банаха 

надаються стипендії на безплатне навчання в магістратурі в 

польських державних вищих навчальних закладах. 

Пріоритетні напрями: точні, природничі, технічні, 

сільськогосподарські, лісові та ветеринарні науки. 

Вимоги до кандидатів: 

- навчаються на останньому курсі бакалаврату в галузі 

точних, природничих, технічних, сільськогосподарських, лісових 

та ветеринарних наук; 

- або закінчили навчання на бакалавраті в цих галузях, але 

не пізніше 2015–2016 навчального року; 

- знають польську мову на рівні В1. 

Дедлайн: 30 квітня 2018 року (до 15.00 год.) 

Детальніше: 

https://nawa.gov.pl/images/Banach/REGULAMIN_Banach.pdf   

 

 

 

http://www.caux.ch/aeub-2018-yap-call-applications
https://nawa.gov.pl/images/Banach/REGULAMIN_Banach.pdf


 

Fulbright Graduate Student Program 

Навчання в американських університетах від одного до двох років 

на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти 

старших курсів, випускники ВНЗ. 

Пріоритетні напрями: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та 

природничі дисципліни. 

Умови гранту: 

- оплата навчання в університеті; 

- щомісячна стипендія; 

- медичне страхування; 

- квиток в обидва боки. 

Вимоги до кандидатів: 

- мати українське громадянство та проживати в Україні; 

- володіти англійською мовою на рівні достатньому для 

професійного спілкування в англомовному академічному середовищі; 

- мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення 

стипендії (у серпні 2019 р.); 

- повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну 

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

обмінів. 

Дедлайн: 16 травня 2018 року. 

Детальніше: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html  

 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html


СПОРТИВНА СТИПЕНДІЯ В США 

Стипендійна програма для спортсменів «Sports and Study USA», 

що повністю покриває вартість навчання у рейтингових вишах США з 

отриманням диплома бакалавра чи магістра. 

Умови стипендії: покриває 100% витрат на проживання, 

харчування та тренування. 

Вимоги до кандидатів: 

- чоловіки/жінки, вік від 16 до 27 років; 

- займатися одним із 27 видів спорту; 

- мати підтвердження спортивних досягнень; 

- володіти англійською мовою на достатньому рівні; 

- скласти іспит TOEFL або IELTS, SAT. 

Дедлайн: протягом усього року. 

Детальніше: http://www.studentland.ua/Sport_and_Study_USA.html  

 

 

 

Для викладачів і студентів 

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. 

http://www.studentland.ua/Sport_and_Study_USA.html


Умови стипендії: покриває витрати на проживання, харчування. 

Також стипендіати забезпечуються житловими приміщеннями 

приватною студією в одній із трьох вілл. 

Дедлайн: 15 квітня 2018 року (для подачі на весняний семестр 

наступного року). 

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

 

 

 

ЛІТНЯ ШКОЛА ЗІ СТИПЕНДІЯМИ У ВРОЦЛАВСЬКОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ – PUBLIC HISTORY SUMMER SCHOOL 

Інститут історії Вроцлавського університету, Міжнародна 

федерація публічної історії та історичний центр Zajezdnia запрошують 

до участі у літній школі у м. Вроцлаві. 

Участь у літній школі можуть брати студенти і аспіранти, які 

цікавляться темою функціонування публічної історії. В ході літньої 

школи відбуватимуться лекції і дискусії щодо методології досліджень 

науковців Вроцлавського університету і гостей з інших університетів, а 

також презентації студентських дослідницьких проектів. 

Пріоритетні напрями: історія і політика, історична пам’ять, 

цифрові гуманітарні науки, усна історія, історія освіти, історична 

журналістика тощо. 

Тривалість школи: 2–5 липня 2018 року 

Дедлайн: 30 квітня 2018 року. 

Детальніше:https://publichistorysummerschool.wordpress.com/  

 

http://bfny.org/en/about/program-overview
https://publichistorysummerschool.wordpress.com/

